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 چكیده
خاصدی در شد ر و    ی متفاوت تاریخی هستند که هر یک نمایندده تفردر  حافظ و شهریار، دو شاعر توانمند و بزرگ ایرانی، در دو دوره   

ها تأثیر بسیاری داشته است. در این مقاله، پد  ا  ککدر    آیند که اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر افرار آنغزل فارسی به شمار می
ه و به عنوان نمونه انتخاب شدد  "دیدن"شود. واژه مبحث م ناشناسی به بیان اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی این دو شاعر پرداخته می

گیرد و بیان شناسی در بافت جمله مورد بررسی قرار میبر اساس فرهنگ دهخدا و ا  دیدگاه تحلیل م نایی و م نا م انی مختلف این واژه
افزاید و م انی مختلف جدیدی کند که اوضاع تاریخی  مان هر شاعر چگونه بر دامنه استفاده ا  این واژه بر اساس واژگان همجوار میمی

 آورد.ود میبه وج
 . 

 حافظ، شهریار، م ناشناسی، شرایط اجتماعی، دیدن. :واژگان کلیدی

 
   مقدمه

 معناشناسی( 1
-شناسی نظیر آواشناسی یا دستور است. ا  ایدن گششدته تقریبدام تمدامی  بدان     م ناشناسی یری ا  اجزاء یا سطوح  بان

شناسی و در سدر دیگدر،   اند که در یک سر آن م نیپشیرفتهشناسی را شناسان به طور صریح یا ضمنی، الگویی ا   بان
شود )البته این بدان م نی نیست که تنهدا همدین سده سدطح     ها واقع میآواشناسی قرار دارد و دستور در حد فاصل آن

 (.02: 1931وجود دارد( )پالمرو صفوی، 
هدا مانندد لتدات،    کنندده روی رابطده بدین داللدت   گویند. این علم م موالم بدر  ارتباط میان واژه و م نا را م ناشناسی می

-شناسدی و  بدان  شود، تمرکدز دارد. مفداهیم  بدان   ها و این که م نایشان برای چه استفاده میها، عالئم و نشانهعبارت

 شود.ها برای نشان دادن خودشان در طول  بان استفاده میشناسیِ م نایی بررسی م ناهایی است که توسط انسان
هدای  بسدت خواهد بنهای علمی، پویایی خود را دارد و میی جریانیک جریان علمی است که مانند همه م ناشناسی

 تر نگاه کند. اند، ا  بین ببرد و گسترده بانی یا مطال ات  بانی را که در  مینه م نا مطرح
 بانی و شناسایی گرامری واژگان ی ساختار دستور شناسی با م ناشناسی فرق دارد ما در م ناشناسی دنبال مطال ه بان

نیستیم. ما در م ناشناسی به دنبال مطال ه و بررسی شرایط تولید م نا و دریافدت آن ندزد خوانندده هسدتیم. بدرای مدا       
تر است روابط واژگان است که مسیری را طی کنند تا به م نایی برسند )اسدداللهی  واژگان مهم هستند؛ اما آن چه مهم

 (.1931حسینی، و شاه
 

 اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی
ی متول، در ایدران آغدا  شدده اسدت و     کند که عوارض سوء اجتماعی و فرهنگی، حملهای  ندگی میحافظ در دوره
امان، د دی و غارت و تجاو  و فساد و رواج دروغ و ریاکاری و مخالفت ها، کشتارهای بیها، ویرانیجام ه با آشوب
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ها، مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی ا  میان رفتده اسدت و علمدا و    سانیت همراه است. کتابخانهبا شرع و اخالق و ان
های مادّی و م نوی چنان اند و عصر حافظ را با بحرانی عظیم که حاصل خسرانای فرا رفته اهدان، هر یک ا  گوشه

 (.1931ای است، مواجه ساخته است )رستگار فسائی، فاج ه
ها به مناسبت اوضداع و احدوال تتییدر    شود. کلمهجتماعی و سیاسی و فرهنگی در این دوره بیان میافرار در اوضاع ا

هدای مختلدف و   تواندد در  مدان  های جدیدی خلق شده است. یک اثر ادبی میکنند و برای ادای م انی جدید واژهمی
اشته باشد. م نای یک اثر ادبی به هدی   های گوناگون، م نائی مختلفی دها و با سنتبرای مردمانی متفاوت در فرهنگ

شود و با رفتن یک اثر ا  یک بافت فرهنگی و تاریخی به بدافتی دیگدر، ممردن    وجه به مقاصد مؤلّف آن محدود نمی
 اند )همان(.بینی نرردهاست م انی جدیدی ا  آن استنباط شود که نویسنده یا مخاطبان م اصر هرگز آن را پیش

های سنتی نیز مورد توجه بسیاری ا  شاعران بوده است. ابتددای  های تا ه ش ری، قالبکنار قالبدر دوران م اصر در 
ی خدود و مقتیدیات آن یافتندد.    تدری ا   مانده  این جریان، عصر مشروطیت و  مانی است که شاعران، درک درسدت 
هدای رایدپ پیوندد دهندد و در     ای را بدا قالدب  ش رای مشروطه، نخستین کسانی بودند که تالش نمودند محتوای تدا ه 

ها به  تجربیات متفاوتی دست  نند و شهریار ا  جمله شاعران این دوره است که در تحوّل در محتدوای  ی آنمحدوده
هدای  های سنّتی مانند غزل نام برد. شاعران این دوره با روی آوردن به سیاست، جام ده و مدردم، بیدان واق یدت    قالب

گرای م اصر ندام بدرده شدده اسدت     یمی ش ر، پی گرفتند. این جریان به عنوان ش ر سنتهای قداجتماعی را در قالب
 (.012: 1932نژاد، )باقی

ترین قالب ش ری، مدورد توجده و اقبدال شداعران فارسدی بدوده و اشد ار        غزل در طول چندین قرن به عنوان عمومی
هدا بدرای   شدک نخسدتین تدالش   شوند. بیمی ی آن محسوبشاعران بزرگی چون موالنا، س دی، حافظ  و ... پشتوانه

 (.002تحوّل محتوایی غزل ا  سوی شاعران مشروطیت صورت گرفته است )همان: 
غزل م اصر فارسی ا  مشروطیت به ب د، در دو مسیر عمده حرکت کرده است؛ نخست، طریقی که غزلسرایان سدنّتی  

ی غزل را رعایدت  ا جای ممرن س ی داشته روال گششتهی این شاعران، عاری ا  تا گی نیست، ولی تاند. شیوهداشته
کند و به اشرال مختلف درصدد حفط  بان ادبی و رسمی آن باشد. این نوع ا  غزل، ضمن داشتن بافت نو و تصاویر 
و ت ابیر تا ه، به دنبال نوآفرینی مفاهیم غنایی و عشقی غزل سنّتی بوده است. نگدرش عداطفی و غندایی شداعران آن،     

 یادی به نگرش گششتگان دارد و کمتر با شرایط جدید و اب اد  ندگی در رو گار امرو  تناسب و همداهنگی  شباهت 
 (.001ترین نمایندگان این نوع غزل، شهریار است )همان: یافته است. ا  مهم

ی ا  کلّیده  ی ماهرانده ، متخلّص به شهریار، ا  ش رای نامدار م اصر است که با اسدتفاده «محمد حسین بهجت تبریزی»
های خدود  ی محدود آن فراتر گشاشته ]و به مدد ابترار و آمیزش استنباطمشخّصاتِ هنری نظم کالسیک، پا را ا  دایره

های ادبیات کهن پارسی[ سنن دیرین نظم کالسدیک را در هدم شرسدته اسدت )بیگددلی،      ا  مراتب جدید با شاخص
1912 :913.) 

-ها جاری و بدر دل و برخی ابیاتش به صورت مثل سایر در آمده و بر  بان غزلیات شهریار مشهور خاص و عام است

ها نقش بسته است. غزلیات وی مملو ا  شیفتگی و لبریز ا  وجد و شدور و عشدق و شدیدایی دوران جدوانی اسدت.      
هدای خدود   هدا ورندپ  شهریار به خاطر حساسیت واال و طبع لطیفش ا  آغا  شاعری قالب غزل را بدرای بیدان حدر    

های مردم توفیقی نصیب او شد که تاکنون نصیب کمتر شداعری شدده اسدت. در واقدع     برگزیده و در راه یافتن به دل
های وی ا  اتّفاقات عاشقانه  نددگی او سدخن   غزل شهریار،  بان دل و بیان حسب حال و  ندگی اوست. اغلب غزل

سرایی ندامی ایدران: مولدوی، سد دی و حدافظ      گویند. گویی وی در غزلسرایی ا  تجربیات سه شاعر بزرگ و غزلمی
 (.1933مند گشته است )منفردان، بهره

ی لتوی کهنی و فرری وی با گستردگی بسیار بر واژگان کداربردی  استاد شهریار ا  سرایندگان توانایی است که دایره
اوسدت. وی در گدزینش   ی کهندی و ابترداری   او سایه افرنده و م ماری کاتی واژگانش حاکی ا  این نیروی خالقانده 
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های آن توجه دارد، ا  نظدر م ندایی، موسدیقایی و بدار عداطفی کده واژه بدر عهدده دارد،         واژگان به تمام  وایا و جنبه
 (.1933نشینی با واژگان دیگر )مظفری، همچنین ا  جهت هم

 
 اثرپذیری شهریار از حافظ

سدتاند. حدافظ آن   د. تخلص خود را ا  او به تفأل مینههایش را در ش ر، بر جای پای خواجه میشهریار نخستین قدم
تواندد او را بده یداد شدهریار آورد     های شاعر، جا خوش کرده است که همه چیز و هی  چیز میچنان در مرکز تداعی

 (.1933)دالئی میالن، 
رود. هریار نمدی کنی که او، هرگز و در هی  موق یتی ا  یاد شد شود که ح  میحافظ در ش ر شهریار آنقدر تررار می

 (.33: 1930تا نیا ی به تداعی برای با گشتن نداشته باشد )منزوی، 
کندد و نسدبت بده خداک شدیرا       ی شیرا  احساس فروتنی و خاکساری میشهریار در تمام اش ارش نسبت به خواجه

، شداعری خدود را   کند. شهریار که تخلص خود را مدیون حافظ استدهد و با فروتنی به آن سالم میارادت نشان می
 نامد.داند و خود را حافظ ثانی میهم مدیون خواجه می
داد. این عشق التیب شیرا  ا  خود نشان میستود و شیفتگی بیشتری به لسانی حافظ را پیوسته میوی ش ر و اندیشه

نشدان داده اسدت   تر بیشتر و ژر « حافظ جاویدان»و « وداع با حافظ»و احساس خود نسبت به حافظ را در دو غزل 
   (.133: 1933)یاحقی، 

سدراید  غزل خدود را بده اقتیدای حدافظ مدی      32ی شهریار بدان حد است که حدود این تأثیرپشیری و عشق و عالقه
است داد و ظرفیدت گهگداه   »(. شاید شهریار به این دلیل اش ار حافظ را با قرآن مقایسه کرده  یرا؛ 31 :1930)منزوی، 
تدوان  یری و ظرافت نمونی را ب د ا  قرآن مبین، در هی  کالم دیگری الّا کالم حافظ سدراغ نمدی  پشانگیز تأویلحیرت

انگیدز  التیب بده حدافظ دیگدر شدگفت    آور است، چندان شگفت که اعطای صفت لسانگرفت و این به راستی شگفت
 «.نمایدنمی

ی بزرگترین اثدر هندری و کدالم عدالم     زلهانگیز کالم خدا به منهای اعجابحافظ در مقام یک شاعر در جستجوی را 
هدای گونداگونی کده    خواند، تأویلاسالم بود کالمی که اگر چه ظاهر آن شری ت بود، باطن آن باطن خوانندگان را می

 ها ا  آیات قرآنی به عمل آمده بود، بدون تردید میراث عظیمدی بدود کده حدافظ بدا آن آشدنایی داشدت       در طول قرن
 (.39: 1930)پورنامداریان، 

های فرری شخصی و دورانی خداص هدر یدک ا  ایدن دو شداعر      ی ویژگیچنان که ا  همهش ر حافظ و شهریار هم
 برخوردار است.

بر اساس متن غزلیات دیوان حدافظ و دیدوان شدهریار ا     « دیدن»ی آنچه در این مقاله مطرح است تحلیل م نایی واژه
اننده ا  واژگان همجوار و همنشین ایدن واژه، در کلّیّدت اثدر ادبدی و     دیدگاه تأویل متن در بافت جمله و دریافت خو

 برای روشن شدن مطلب است و در استخراج م انی ا  فرهنگ دهخدا استفاده شده است.
-بسیاری ا  این م انی ممرن است بسیار نزدیک به هم و حتی در مواردی مثل هم جلوه کنند، اما با اندک دقّتدی مدی  

-توان گفت که ا  چند دیدگاه قابل ت بیرند و به جای یردیگر مدی ن ت ابیر مثل هم نیستند ولی میتوان دریافت که ای

توانند م انی و ت بیرات فراوان دیگدری  ، می«دیدن»نشینند. مسلمام خوانندگان با دقت و تمرکز بیشتر در متن، در واژه 
 دیوان شهریار وجود نداشت. را هم استنباط و درک کنند که در این مقاله نیامده است و یا در

  
 بحث و بررسی

 )معانی مشترک(
 نگریستن، رؤیت  (،305: 1931بصر، چشم، عین، رؤیت کردن، نگاه کردن، نگریستن، مشاهده )دهخدا،  -1
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 (310(، بصیرت، بینایی، بینش، دید )همان: 314کردن، نگاه کردن، نظر انداختن )همان: 
 

 حافظ
 (123: 1930خبر   لشت شرب مدام ما )خرمشاهی، // ای بی ایمدیدهما در پیاله عر  رخ یار  -
 (090// در آتش شوق ا  غم دل غرق گالبست )همان:  دیدگل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق  -

 (033او دادن جان کار منست )همان:  دیدنل ل سیراب به خون تشنه لب یار منست // و  پی  -

 و در انرار منست )همان( دیدشرم ا  آن چشم سیه بادش و مژگان درا  // هر که دل بردن او  -

 (992ای هنو  وصدت عندلیب هست )همان: و هزارت رقیب هست // در غنچه ندیدروی تو ک   -

 
 شهریار

 (0: 1930// به علی شناختم به خدا قسم خدا را )شهریار،  بیندل اگر خداشناسی همه در رخ علی  -
 (3و ابر مه آ ار )همان:  بیندچشم نرگ  نگرانست ولی داغ شقایق // چشم خونین شفق  -

  ار )همان(های چمنو آشفتن گل بیند ار بگرید // که خزان های چمنابر ا  آن بر سر گل -

 ( 3و داد سخن دادی )همان:  دیدیای هم ی طبع لطیفی شهریار آخر // نگارین سایهبه پای چشمه -

 (12// چشمی به کف آریم و به این خانه بگرییم )همان:  دیدنر این خانه که کوریم   دودیست د -

 (19)همان  بینممیی اوست جهان کز همه سو // جلوه بینممیی او ا  همه سوی جهان جلوه -

مشدرق  »سوره )بقره( است:  112شهریار در این بیت نشان داده است که خدا همه جا هست و این بیت مأخوک ا  آیه 
اید خدا به هر جا محیط و بده  و مترب هر دو ملک خداست پ  به هر طر  که روی کنید به سوی خدا روی آورده

 (.1933)خلفی، « هر چیز داناست

 (02: 1930دورنمای در و بام ای شیرا  // سرم آمد به بر سینه، سالم ای شیرا  )شهریار،  دیدمت -
 (00// گر به نقص دیگران دیدی کمال خویشتن )همان:  بینبر کمال نقص و در نقص کمال خویش  -
 (02خیر جوانی غم تو کرد مرا پیر // برو که پیر شوی ای جوان خیر ندیده )همان:  ندیده -
 (11و خواهم // چو  لف بور تو انسی به چشم  اغ تو گیرم )همان:  بینمبه انفاس افق لره ابر  -
 (10توأم ای گوهر نایاب برآمد )همان: و ب  گوهر انجم // یاد ا   دیدمدریای فلک  -
 (31شوق دیگر بار باقی )همان:  بینم// لیک هر بارت که  دیدمکافر ن مت نباشم بارها روی تو  -
 (33رویش // همسایه همه سرکشد ا  بام و در اینجاست )همان:  دیدنمهمان عزیزی که پی  -
 (31در ایوانت )همان:  بینممهتاب رخت هائی که چون سایه خزیدم پای قصر تو // به امیدی که چه شب -
 (33و نه شنیدم //   بخت تیره خدایا چه دیدم و چه کشیدم )همان:  دیدمبختی خود ک  نه به تیره -
 (33کنی )همان: سخن اما تو غوغا میبر طر  چمن // شورافرن و شیرین دیدیمما شهریارا بلبالن  -
 (39و من  ار گرفتار کسی )همان: // ک  مبادا چ دیدغیر آ ار ندیدم چو گرفتارم  -
 (31سری )همان: // ب د ا  این دست من و دامن دیوانه دیدبا  در خواب سر  لف پری خواهم  -
 (31چو تو این نامه بخوانی )همان:  ببینمچشم خود در شرن خط بنهفتم که بد دی // یک نظر در تو  -
 (123نگفتم درد دل // آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من )همان:  دیدمی بیگانگان خنده -
 (103و شیون یک بار // این قدر پای ت لل برشانیم که چه )همان:  دیدممرگ یک بار مل  -

 "دیددن "شود شهریار نیز همانند حافظ در اشد ار خدود ا  م دانی ظداهری و فیزیردی ف دل       همانطور که مشاهده می
 در دیوان شهریار ا  دیوان حافظ بیشتر است. "دیدن"و همچنین بسآمد م نی فیزیری ف ل استفاده کرده است 
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 (311: 1931دانستن و تصور کردن، حدس زدن، گمان بردن )دهخدا، ، تصور کردن یا فكر کردن، پنداشتن -2

 حافظ

 (0: 1930تفاوت ره کز کجاست تا به کجا )خرمشاهی،  ببینصالح کار کجا و من خراب کجا //   -
 (021ایم و مداوا مقرّرست )همان: شراب خواه // تشخیص کرده ببینی چون نقش غم   دور -
 (913//  هی مراتب خوابی که به   بیداریست )همان:  دیدممیسحر کرشمه چشمت به خواب  -
 (102مد و رطل گران گرفت )همان: // ا  غم سبک برآ بدیدمی خور که هر که آخر کار جهان  -
 (203آه ا  آن که بادت گل رعنا ببرد )همان:  // می بینمباغبانا  خزان بی خبرت  -

 
 شهریار

 (9: 1930کشم )شهریار، چه می ببینیشوی که در وصل هم   عشق تو ای گل در آتشم // عاشق نمی -

 (12و به دُردانه بگرییم )همان:  ببینیمبا چشم صد  خیز که بر گردن ایام // خرمهره  -

 (10اندهش به ار انی )همان:  دیدمتا کران این با ار نقد جان به کف رفتم // شادیش گران  -

سوره )رعد( اسدت:   01های دنیا کم و ناچیز است و این بیت مأخوک ا  آیه شهریار در این بیت اشاره دارد که خوشی
را خواهد تنگ رو ی گرداند )این مردم کافر( بده  نددگانی و متداع دنیدا     خدا هر که را خواهد فراخ رو ی و هر که »

 (.1933)خلفی، « دلشادند در صورتی که دنیا در قبال آخرت متاع ناقابلی بیش نیست

 (19: 1930)شهریار،  بینممیی قا  // کوه در چشمه و دریا به سبو تا یری قطره چشیدم منش ا  چشمه -
 )همان( بینممینگرم جمله نرو ی او // چون نرو می  دیده شتی نیست به عالم که من ا -

 )همان( بینممیئی ا  لؤلؤ دریای فلک // با  دریای فلک در دل جو جوی را شده -

 )همان( بینممیکره خشتی که فراداشته کیهان عظیم // با  کیهان به دل کره فرو  -

 )همان( بینممیو رفو  غنچه را پیرهنی کز غم عشق آمده چاک // خار را سو ن تدبیر -

 )همان( بینممیبا خیال تو که شب سر بنهم بر خارا // بستر خویش به خواب ا  پر قو  -

 )همان( بینممیجو با چه دل در چمن حسن تو آیم که هنو  // نرگ  مست تو را عربده -

 )همان( بینممیی قهرش به گلو این تن خسته   جان تا به لبش راهی نیست // کز فلک پنجه -

 (92همرهان کاروانی را )همان:  بیندبه یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم // که شب در خواب  -
 (92داالن دلبخواهی )همان:  دیدمداالنی ا  بهشتم بخشید و دلبخواهم // آری بهشت  -
 (93ام سپرده به طوفان نیامدی )همان: که چه  ورق شرسته ایست // ای تخته ایندیدهصبرم  -
 (23// که همچو برگ خزانت چه جان نثارانند )همان:  ببینتو چون نسیم گشر کن به عاشقان و  -

ب یدی  »سوره )بقره( چنین آمده است:  023شهریار در این بیت به ا  جان گششتگان راه حق اشاره دارد و نیز در آیه 
لی )ع( به جای پیتمبر )ص( خوابیدد( بدرای   مردانند )مراد علی )ع( است( که ا  جان خود درگشرند )مانند شبی که ع

 (.1933)خلفی، « خوشنودی خدا و خداوند دوستدار چنین بندگان است

 (31: 1930که مردارد ا  این بی مری )شهریار،  بینثمر ام // بیسرو آ ادم و سر بر فلک افراشته -

 (33مان: نگارمت )هی وصال // ای الله رخ به خون جگر میکه طربنامه بینداغ فراق  -

 (119آشنایان را )همان:  دیدیمنقاب آشنا بستند کز بیگانگان رستیم // چو با ی ختم شد، بیگانه  -

 (101//  وای بر من که توام خواب شب دوش شدی )همان:  دیدممیبا  در خواب شب دوش ترا  -

 (101// شباب با چه شتابی به اسب  د مهمیز )همان:  دیدمبه سینمای خزان ماجرای خود  -
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 (110که من به هر دمی ای گل // در آر وی شروفائی و بهار تو بودم )همان:  نبینیخزان عشق  -

 (113که خیال تو به مهمان آمد )همان:  دیدمخوابم آشفت و سر خفته به دامان آمد // خواب  -

 (121ولی چه سود // بیگانه گشتی ای مه دیرآشنای وای )همان:  ندیدمدیر آشناتر ا  تو  -

 
 (311: 1931توجه کردن )دهخدا،  -9

 حافظ

 (193: 1930بترحّم غالم را )خرمشاهی،  بازبینما را بر آستان تو ب  حقّ خدمتست // ای خواجه  -
 (133که   ب  آتش اشرم دل شمع // دوش بر من   سر مهر چو پروانه بسوخت )همان:  بینسو  دل  -
 (919که در طلبت حال مردمان چونست )همان:  ببین  گریه مردم چشمم نشسته در خونست //   -
 شهریار

 (31: 1930)شهریار، ی جان سوخته مانی ی تهمت بشرانند؟ // شهریارا تو بدان تشنهبه سرش کو ه دیدیتشنه  -

 
 (305: 1931در اصطالح عرفا بصیرت و مشاهده با چشم دل )دهخدا، ، رؤیت باری تعالی -4

 حافظ
 (920: 1930بین منست )خرمشاهی، ی چشم جهانباید // وین کجا مرتبهبین روی ترا جام جان دیدن -
 (932ی آن ماه پاره نیست )همان: چون هالل // هر دیده  جای جلوه توان دیداو را به چشم پاک  -
 (211کرد )همان: و ا  دور خدایا می دیدمشنمیبیدلی در همه احوال خدا با او بود //  او  -

 شهریار
 (19: 1930)شهریار،  بینممیی او ی اوست که با دیدها  او ما چه حریفیم ای دل // چهرهچشم ا  او جلوه  -

بیدانگر  « کُنتُ کنزام مخفیّام فَاَحبَبتُ اَن اُعر َ فَخَلَفتُ الخلقَ لَری اُعدر َ »تجلّی حق در این بیت مشهود است و حدیث 
 (.1933این موضوع است )خلفی، 

 (19: 1930)شهریار،  بینممین آینه گشت // هم در آن آینه آن آینه رو ی من کون و مراتا که در دیده -
 (13ایم )همان: و    هدان عدم // کورکورانه به دنیای وجود آمده دیدیمی عشق تو سرمه -
 (109// که این بشر همه خودبینی است و خودخواهی )همان:  دیدنبشارتی به خدا خواندن و خدا  -

سوره )اعرا ( به این موضوع اشداره شدده اسدت:     91خودخواهی و تربّر اشاره دارد و در آیه شهریار در این بیت به 
هدا اهدل دو خندد و در آن جاویدد     و آنان که آیات خدا را ترشیب کرده ا  اطاعت او سرکشی و تربّدر ور یدندد آن  »

ال یُحِبُّ مَن کانَ مُختاالم فَخورام؛ ... خدا  اِنَّ اهللَ» ... سوره )نساء( آمده است:  91و همچنین در آیه « م شّب خواهند بود
 (.1933)خلفی، « مردم خودپسند و متربّر را دوست ندارد

 شود نظر شهریار در مورد رؤیت خدا همانند حافظ است.همانطور که مشاهده می

 (315: 1931مصلحت دیدن: صالح دانستن، صواب دانستن )دهخدا،  -3
 حافظ

 (033: 1930// ور نه ا  جانب ما دل نگرانی دانست )خرمشاهی،  ندید دلبر آسایش ما مصلحت وقت -
 شهریار

 (03: 1930که به پیرار من آئی )شهریار، نبینم سپر صلح و صفا دارم و شمشیر محبت // با تو آن پنجه  -
 (111)همان:  نبینی// برو که چون سر  لفت به خود قرار  ندیدمچو دل به  لف تو بستم به خود قرار  -
 (111شهریار // عشقی که درد عشق وطن بود درد او )همان:  دیددرمان خود به دادن جان  -
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 (315: 1931یافتن، به دست آوردن، حاصل کردن: بهره دیدن )دهخدا،  -1
 حافظ

 (211: 1930// یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد )خرمشاهی،  ندیدمبا هی  ک  نشانی  ان دلستان  -
 شهریار

 (92: 1930ی الهی )شهریار، ام لطیفست ای جلوه// آیینه بینعر  جمال وحدت در خود به چشم من  -
 (12چها با رو گارم ناتوانی کرد )همان:  دیدیگشتی به رو  من توانائی // که خود چه بود ار با می -
 (11ی بخت غبارآگینی )همان: // که توأم آیینه دیدنمن مگر طالع خود در تو توانم  -
 (19داری )همان: ی شب  ندهشیوه بینچشم پروینِ فلک ا  آفتابی خیره گردد // ماه من در چشم من  -
 (12است دل شاد هنو  )همان:  ندیدهشهریار ا  تو و هفتاد تو دلشاد ولی // خود به شصت است و  -
 (33و چه کشیدم )همان:  دیدمبختی خود ک  نه دیدم و نه شنیدم //   بخت تیره خدایا چه به تیره -
 (39چو گرفتارم دید // ک  مبادا چو من  ار گرفتار کسی )همان:  ندیدیمغیر آ ار  -
 (123و چون در یتیم // اشرریزان هوس دامن مادر کردم )همان:  دیدمدر غمت داغ پدر  -

وقتدی ا  وصدال م شدوق     های دل است چنانرده ا  نظرگاه شهریار، دامان مادر بهترین پناهگاه برای خالی کردن عقده
 (.1933سراید )ناصری، کند چنین میشود و غم ا  دست دادن پدر بر وجودش سنگینی میناامید می

 (113: 1930ا  مردم // غمین مباش، که دادار داد خواهت ب  )شهریار،  دیدیدال اگر همه بیداد  -
کدالم خددای تدو ا  روی    »سدوره )ان دام( اسدت:     112شهریار در این بیت به خدای عادل اشاره دارد و مأخوک ا  آیه 

راستی و عدالت به حدّ کمال رسید و کسی در کلمات آن تتییر و تبدیل نتواند کرد او خدای شنوا و دانا بده گفتدار و   
 (.1933)خلفی، « کردار خلق است 

 (103: 1930ترا ت )شهریار،  ندیدیمی انصا  صد دشت و دمن صا  و ترا  آمد و یک بار // ای جاده -
 
 شنیدن -5

 حافظ

 (112: 1930خوشتر // یادگاری که درین گنبد دوّار بماند )خرمشاهی،  ندیدما  صدای سخن عشق  -
 شهریار

 (19: 1930)شهریار،  بینممیشنوم // و آن هیاهو که سحر بر سر کوه او صفیری که   خاموشی شب می -
 (23هم آوا  امشب )همان:  دیدهنالد // بلبل سا  تو را ی من میمرغ دل در قف  سینه -

 این م نی در فرهنگ دهخدا به کار نرفته است.

 ثابت کردن، ثابت شدن -5
 حافظ

: 1930که یار جز سر جور و ستم نداشت // بشرست عهد و   غدم مدا هدی  غدم نداشدت )خرمشداهی،        دیدی -
931) 

 (210ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد // چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد )همان:  دیدی -
 شهریار

 (100: 1930که چه غافل گشرد قافله عمر // بگشاشت به شب خوابت و بگششت شبابت )شهریار،  دیدی -
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شاهد آن خطبده  ها اشاره دارد و شهریار در این بیت به جهان گشران و گششت عمر و غنیمت شمردن فرصت
)خلفدی،  « گیردعمری که همچون  اد و توشه  پایان می»فرماید: حیرت علی )ع( است که می 0قسمت  119
1933.) 

 (103: 1930بدین ش بده با ت )شهریار،  ببینیمدر خویش  نیم آتش و خلقی به سر آریم // باشد که  -
 این م نی در فرهنگ دهخدا به کار نرفته است.  

 دیوان حافظ()سایر معانی 

 خیر نداشتن و گرفتار کردن -1
: 1930 ین پدیش // هدوای متبچگدانم در ایدن و آن اندداخت )خرمشداهی،       ندیدمی  من ا  ورع می و مطرب -

113) 
 این م نی در فرهنگ دهخدا به کار نرفته است.  

 امید داشتن -2
// که شمع دیدده افدرو یم در محدراب ابرویدت )خرمشداهی،       توان دیدنپ  ا  چندین شریبائی شبی یارب  -

1930 :120) 
 این م نی در فرهنگ دهخدا به کار نرفته است.  

 کمک کردن  -9

: 1930یاران را چه شد // دوستی کی آخر آمد دوسدتداران را چده شدد )خرمشداهی،      نمیبینیم یاری اندر ک  -
111) 

 این م نی در فرهنگ دهخدا به کار نرفته است.

 )سایر معانی دیوان شهریار(
 (305: 1931تخمین کردن، برآورد، حدس)دهخدا،  -1

 (00: 1930کمال خویشتن )شهریار،  دیدیبر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین // گر به نقص دیگران  -
 

 (311: 1931پدیدار ، مشهود، مرئی، روشن، آشكار، هویدا، معلوم و مشخص )دهخدا،  -2

 (19: 1930)شهریار،  بینممیی او  شتی و  یبائی را // که من این عشوه در آیینهبا که نسبت دهم این  -
 (12: 1930در ستاره و ماه // گر این فنا بپشیری بقا توانی یافت )شهریار،  توان دید  ق ر چاه  -

است که فرمدوده:   کند و این بیت اشاره به حدیثی ا  پیامبر )ص(در این بیت شهریار به مبحث بقا در پی فنا اشاره می
 (.1933)خلفی، « اید نه برای فانی شدن و ا  بین رفتنشما برای جاویدان ماندن آفریده شده»

 (13: 1930به  یبائی خود بگشر // تو  لف ا  هم گشائی به که ابرو درهم اندا ی )شهریار،  بینیگر ا  من  شتی  -
 (313: 1931تماشا کردن )دهخدا،  -9

 (19: 1930)شهریار،  بینممیدر نما ند درختان و گل ا  باد و ان // خم به سرچشمه و در کار وضو  -
سدوره )اسدراء( نشدانگر ایدن      11اند و آیده  های آفرینش در تسبیحدر این بیت شهریار اشاره دارد به اینره همه پدیده

و تنزیه خدا مشتولند و موجدودی نیسدت   هاست همه به ستایش هفت آسمان و  مین و هر چه در آن»موضوع است: 
کنید همانا او بسدیار بردبدار و   ها را فهم نمیجز آن که ککرش تسبیح و ستایش حیرت اوست و لیرن شما تسبیح آن

 (.1933)خلفی، « آمر نده است

 (100: 1930به خوابت )شهریار،  نبینندخواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر // ا  خواب برآرم که  -
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 گیرینتیجه
هریار بیشتر ا  دیوان حافظ آورده شده است و بار م نایی جدیدی شهریار بده  در دیوان ش« دیدن»م انی مختلف واژه 

م ندی   20م نی مختلف ا  ف ل دیدن استفاده شده است و در دیدوان شدهریار    14این ف ل داده است.در دیوان حافظ 
اجتمداعی  مدان   مختلف ا  ف ل دیدن وجود دارد. عامل مؤثّر در خلق م انی جدید در دیوان شهریار اوضاع و احوال 

شهریار نسبت به حافظ شده است. شهریار ا  م انی جدید و به رو  )تخمین کدردن، م لدوم و آشدرار شددن، تماشدا      
کردن، دقّت کردن، مالقات کردن،  یارت کردن، رنپ کشیدن، درک کردن، تشخیص دادن، شناختن، منسوب کدردن و  

و گششت  مان است در به کارگیری ف ل دیدن اسدتفاده کدرده   عقیده داشتن( که در اثر تتییر اوضاع و احوال رو گار 
ترین عامل  ندگی شهریار که بیشترین تأثیر را در اش ار وی بر جای گشاشته، عشدق اسدت. هدر    است و همچنین مهم

چند که این عشق ابتدا  مینی است اما رفته رفته ب د ا  دوری ا  م شوق و مأنوس شدن با حافظ، آسدمانی و مت دالی   
شود رؤیت باری ت الی و با چشم دل دیددن اوسدت   گردد و یری ا مواردی که در برارگیری این ف ل مشاهده میمی

 که ا  مباحث عرفانی است.
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