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Abstract
In the review of Hafez's poetry, it can be seen that many of his poetry's images deal with
the poems of the ancient poets, in addition to the imagery, these elements include the
combined structure and composition of the clusters of his poetic image. The purpose of
this article is to study this image with the poems of his poetry and compare it with the
poetic images of his past or contemporary poets. In this study, while investigating the
relationship between the poetic images of Hafez and other poets, the amount of
initiation and imitation in his poems and the reasons for his poetry survival are
explained. In this research, through descriptive –analytical and comparative methods,
Hafez’s poems and extracting the images if his poetry have been analyzed. Comparing it
with the poems of several poets before him and analyzing their poems, we have
achieved the following results. The first distinction between Hafez's poetry and past
poets is the choice of the word with ambiguity; the other point is that Hafez's mind is
often combined in the design of imagery. Also, Hafez has given a new structure to the
old images by combining various literary techniques in an image, such as the use of
simile, metaphor, inspirational, indoctrination. Bringing the synonymous words and
meaning to the past poets, and the miracle in the quality of their compilation with other
words and the harmony of the letters has resulted in better presentation of the theme and
the structure of the beats by Hafez, and what taken from the others may have stated.in
the most beautiful and sophisticated form.
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بررسی و مقایسۀ بنمایههای تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر
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چکیده
در بررسی شعرهای حافظ میتوان دریافت بسیاری از تصاویر و بنمایههای تصویری در شعر او وجوه اشتررا فراوانتی
با اشعار شاعران پیش از او دارد؛ این بنمایهها افزونبر صور خیال ،شامل ساخرار تلفیقی و ترکیبی خوشههتای تصتویری
شعر او نیز میشود .هدف این مقاله بررسی این تصاویر و بن مایه های تصویری در شعر حافظ و مقایست آن بتا تصتاویر
شعری شاعران پیشین یا معاصر اوست .در این بررسی به ارتباط بنمایههتای تصتاویر شتعری حتافظ بتا شتاعران دیگتر
می توان پی برد؛ همچنین میزان ابرکار و تقلید در دیوان او و دالیل ماندگاری اشعار او تبیین متیشتود .در ایتن پتووهش
اشعار حافظ با روش توصیفی ت تحلیلی و مقایسهای بررسی و تصاویر و بنمایههای تصویری شعر او اسرخراج میشتود.
با مقایس این تصاویر با اشعار چند تن از شاعران پیش از او و تحلیل اشعار آنها ،این نرایج به دستت متی آیتد :نخسترین
تمایز شعر خواجه با شاعران گذشره ،گزینش و انرخاب کلمه با قابلیت ابهام آفرینی است .نکره دیگر اینکته ذهتن حتافظ
غالباً در ابداع صور خیال ،ترکیبگراست .همچنین حافظ با تلفیق صناعات ادبی مخرلف در یک تصویر ،مانند بهرهگیتری
از تشبیه ،اسرعاره ،ایهام ،کنایه و  ...به تصتاویر قتدما ستاخرار و جتان تتازهای داده استت .خواجته بتا آوردن تصتاویر و
بن مایه های تصویریِ مررادف و هم معنی با شاعران گذشره و اعجاز در کیفیت تألیف آنها بتا دیگتر کلمتات و همتاهنگی
حروف ،افزون بر زیبایی موسیقایی بیت ،مضمون و ساخرار بیت را بهرر ارائه کترده استت؛ همچنتین آنچته را از دیگتران
گرفره به زیباترین و شیواترین شکل بیان کرده است.
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مقدمه
تبیین مسئله
در تحلیل شعر هر شاعری ،ساختهای گوناگونی را میتوان اخریار کرد؛ یکی از این راهها کشتف تفتاوت جهتان ذهتن
یک شاعر با شاعران پیشینی است که از آنها مرأثر شده و حافظ ازجملت ایتن شتاعران استت .در بررستی دیتوان اشتعار او
درخواهیم یافت که خواجه ازنظر کاربرد عناصر ،تصاویر ،مضامین و مفاهیم و  ...بسیار مرأثر از شتاعران دیگتر بتوده استت.
«هر شاعری ،هر قدر بزرگ و توانا باشد ،از سبک و فکر پیشینیان خود مرأثر شده و اسرفاده میکند .نهایت نیروی قریحته ،او
را به آفریدن صورت کامل تری میکشاند و زبان درنریج همین سیر تکاملی به طرف اتقان و کمال می رود و گویا در تتاریخ
ادبی این وظیفه به عهده قریح توانای حافظ محول گردیده است» (دشری .)29 :8923 ،نگاهی دقیتق بته غزلیتات حتافظ و
مروری بر دیوان شاعران پیش از او نشان میدهد که اشعار شاعران گذشره یکی از منابع اصلی الهتام و تأثیرپتذیری خواجته
بوده است« .اقرباس و بهره گیری حافظ از میراث گذشرگان چندان مرنوع و گسررده است که شاید بروان گفت کمرر مضتمون
و تصویری در شعر حافظ میتوان یافت که بیسابقه و بدیع باشد» (پورنامداریان.)892 :8934 ،
پرسشهای پژوهش
الف) حافظ در اشعارش تا چه حدی از تصاویر و بنمایههای شاعران پیش از خود اقرباس کرده است؟
ب) راز زیبایی و برتری تصاویر شعری حافظ نسبت به شاعران پیش از او در چیست؟
اهداف و ضرورت پژوهش
هدف این پووهش ،روشن کردن ارتباط تصاویر و بن مایه های تصویری شعر حافظ با شاعران پیش از اوست .درواقتع
با اسرخراج و مقایس تصاویر شعری حافظ با میراث ادبی و بالغی گذشره ،میزان ابرکار و تقلید و چگونگی تأثیرگتذاری
تصاویر شعری پیشینیان بر اشعار خواجه نمایان میشود .همچنین این نوع پووهش چشم انداز وسیع تری را برای تأویل و
تفسیر ساخرار بالغی شعر حافظ ایجاد خواهد کرد .به نظر میرسد حافظ برخی از بن مایه ها و تصاویر شعری را عیناً بته
کار برده است؛ اما در بیشرر آنها تجدید نظر کرده و با تلفیق آنها به نوآوری و سبک تازهای در شعر دست یافره است.
پیشینۀ پژوهش
در زمین مطالع اقرباس حافظ از شاعران گذشره ،پووهش های مسرقل بسیاری انجام شتده استت .عالمته قزوینتی در
چهار مقاله ،بعضی از تضمینهای حافظ را از شعر عربی و فارسی با قیتد منتابع برشتمرده ،امتا مرأستفانه بته بستیاری از

تضمینهای فارسی حافظ اشاره نکرده است (عالمه قزوینی 8949 ،و  .)8942عبدالرحیم خلخالی در مقدم دیوان حتافظ
که آن را براساس نسخ  194و با مقابل چند نسخ دیگر فراهم آورده است ،برخی از تأثیرپذیری حافظ را نقل کرده؛ اما
در این پووهش بیشرر شباهت وزن و قافیه بررسی شده است (خلخالی .)8900 ،ازجمله مطالعات دیگر در این موضتوع،

پووهش های بهاء الدین خرمشاهی در مقدم حافظنامه (خرمشاهی )8916 ،و چند فصتل از کرتاب ذهتن و زبتان حتافظ
(خرمشاهی )8916 ،است که در هر اثر به برخی از تشابهات و مشررکات پرداخره شده است .خرمشاهی در حافظنامه بته
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شرح الفاظ ،اعالم ،مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار پرداخره و در صفحات  26تا  38به تأثیر پیشینیان بر حافظ اشاره کترده
است .البره در این بخش به مقایس تصاویر و بن مایه های شعری حافظ و شاعران دیگر کمرر توجه شده استت و در ایتن
مقاله به طور مفصل به این موضوع پرداخره خواهد شد .در کراب این راه بینهایت (اشرری )8919 ،به واژگان ،ترکیبتات،
تعبیرات و اصطالحات دیوان حافظ پرداخره شده است .در کراب شرح شوق (حمیدیان )8934 ،نیز به تجزیته و تحلیتل
عناصر شعر حافظ و پیوند اجزای شعر او ،از ساخرار تا مضمون و همچنین عناصر بیانی توجه شده است .در مقال «ایهام
موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ» به مقایس شعر حافظ و خاقانی ازنظر واژگان ایهامساز مشترر
پرداخره شده است (فیروزیان .)8938 ،در مقال «تأثیر حافظ از ادیب صابر ترمذی» به ذکر ابیات مشتابه حتافظ و ادیتب
توجه شده است (یلمه ها .)8919 ،در پایان نام تأثیرپذیری حافظ از خاقانی به تأثیر اشعار خاقانی بر حتافظ اشتاره شتده
است (عالئیان .)8993 ،همچنین در پایان نام بررسی همانندی های اندیشگی و عاطفی خیام و حتافظ بته هماننتدیهتای
اندیشه ،عاطفه و مضمون شعر خیام و حافظ توجه شده است (محمودی.)8936 ،
چنانکه دید می شود ،بیشرر این مطالعات یا به تأثیرپذیری حافظ از شاعر خاصتی اشتاره متیکنتد و یتا در تتأثر او از
شاعران مخرلف ،به اسرخراج شواهد در حوزه های واژگانی و مفهومی مرمرکز شده است؛ بنابراین تفاوت این پووهش بتا
آثار دیگری که به تأثیر و تأثر حافظ پرداخره در این مطلب است که این مقاله فقط بر بن مایته هتای تصتویری و تصتاویر
شعری مشرر مرمرکز شده است .همچنین این پووهش به مقایس کلی و گذرا نپرداخره؛ بلکه اجتزای تصتویر را از هتم
جدا کرده و جداگانه در جدولی کنار هم چیده است و دقیقاً به مقایس اجزای تصویر شعر حافظ با اشعار شاعران دیگتر
پرداخره و آنها را با هم مطابقت داده است .در این روش ،هنر حافظ ،قدرت آفترینش و ابرکتار او در کنتار تلفیتق گتری،
تقلید و اقرباس او بهرر نشان داده میشود.
روش پژوهش
برای انجام این پووهش ،ابردا با بررسی ابیات دیوان حافظ ،تصاویر و بن مایه های تصویریای انرخاب شد کته ستبب
زیبایی شعر خواجه شده است .سپس ابیات دیوان های شاعرانِ پیش از او واکاوی شد و با مقایس ایتن دو و طبقته بنتدی
براساس موضوعات آنها ،تصاویر و بنمایههای مشرر از جنبههای مخرلتف استرخراج شتد .در مرحلت پایتانی ،پتس از
بررسی و مقایس تک تک اجزای هر تصویر ،دالیتل زیبتایی آنهتا بیتان شتد؛ یعنتی اجتزا و بختش هتای تصتاویر از هتر
کالنتصویر جدا و با یکدیگر مقایسه شد تا هنر حافظ در تجمیع و آفرینش خوشتههتای تصتویری ،بهرتر نمایتان شتود.
گفرنی است این پووهش بخشی از رسال دکرری زبان و ادبیات فارسی است که به سبب محدودیت حجم مقالته ،بخشتی
از یافرههای رساله در اینجا بیان شده است .روش کار چنین است که ابردا به اسرخراج ابیاتی از حتافظ پرداخرته شتد کته
کالن تصویر و بن مایه های تصویری قوی تری داشت؛ سپس به شعر شاعرانی مراجعه شد که اشرراکات تصتویری آنهتا بتا
حافظ قطعی تر بود و پس از یادداشتبرداری و جمع آوری این ابیات به بررسی و مقایس ایتن تصتاویر و بتن مایته هتای
شعری پرداخره شد .گفرنی است پیشرر محققان دیگری به اشرراکات ابیات حافظ و شاعران دیگر توجه داشتره انتد؛ ولتی
مانند این مقاله بر مقایسه و بررسی بنمایههای تصویری مرمرکز نشدهاند.
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بحث
بنمایههای تصویری و صور خیال از مهمترین عناصر شعر است؛ بهویوه در شعر شاعرانی که مانند حافظ به آفترینش
و پرورش این عناصر اهرمام ویوهای داشرهاند« .غرض از تصویر تمام صورتهای خیال و ایماژهایی است کته متیتوانتد
به وسیل تخیل به کار گرفره شود تا نوآوری و ابداعی ایجاد کند؛ هرچند اساس اغلب تصاویر خیال انگیز بته قستمی بتر
تشبیه است» (نبیلو .)941 :8911 ،در شعر حافظ تصاویر شعری ،بسیار حساب شده و هدفدار استت و حتافظ در کنتار
سایر عناصر شعرش ،این عنصر را نیز کامالً نو ،پویا و منحصربهفرد آورده است؛ بهگونهای که بسیاری از این بنمایههتای
تصویری بیانگر صدای شاعران تکرارنشدنی اوست .بسیاری از این خوشههای تصویری در آثتار شتاعران پیشتین ستابقه
دارد؛ اما این موضوع از ارزش هنری حافظ نمیکاهد؛ زیرا اصتوالً «هتی اثتری منحصتراً از قلتم و فکتر امضتاءکنندة آن
تراوش نمیکند و ابداع و ایجاد مطلق و بیسابقه اگر بهکلی نایاب نباشد قطعاً کمیاب است» (زریتنکتوب.)829 :8934 ،
حافظ در این زمینه کامالً نوآورانه و هنرمندانه عمل کرده و به تجمیع ،تلفیق و بازآفرینی آن تصتاویر شتعری دستت زده
است .گفرنی است غیر از تصاویر و بن مایه های شعری ،مشررکات بسیاری میان حتافظ و شتاعران پتیش از او (در زمینت
تضمین ها ،مضامین مشرر  ،وزن و قافیه ،ترکیبات مشرر و  )...وجود دارد .اگر ازنظر مضامین مشرر به مقایس ابیات
حافظ با دیگر شاعران پرداخره شود ،تعداد ابیات بسیار بیشرر خواهد شد و در این باره کم و بتیش آثتاری نوشتره شتده
است؛ برای نمونه میتوان به مقدم حافظنامه اشاره کرد« :حافظ اغلب بلکه هم مضامین یا صنایع مقرتبس از دیگتران را
از صاحبان اصلی آنها بهرر ادا میکند .تصور نمیکنم که حافظ حری یک مضمون مقرتبس را بتهختوبی اصتل اولیتهاش و
خوب تر از آن بازآفرینی و تکمیل نکرده باشد» (خرمشاهی)26 :8916 ،؛ بنابراین اگر بختواهیم ازنظتر مشتررکات لفظتی،
معنایی و آرایههای ادبی به مقایس شعر حافظ با شاعران دیگر بپردازیم ،ابیات مشرر بسیار بیشرری یافت خواهتد شتد؛
در ادامه تنها به چند نمونه اشاره میشود:
ت الفاظ مشرر :
بوووود یوووا کوووه در میکووودههوووا بگشوووایند

گوووره اا کوووار فروبسووواۀ موووا بگشوووایند
(حافظ)372 :0231 ،

بوووود یوووا کوووه دراموووان ا درم بووواا یی

گوووره اا کوووار فروبسووواۀ موووا بگشوووایی
(عراقی)392 :0221 ،

بوورو اا دانووۀ گووردون بووه در و نووان م ل و

کووان سوویه کاسووه در دوور بکشوود مهرووان را
(حافظ)7 :0231 ،

دهر سیه کاسوهای اسو

موا هروه مهروان او

بووینرکووی تعبیووه اسوو

در نرووخ دوووان او
(داقانی)262 :0213 ،

ت همانندی وزن و قافیه:
الووب بوور بوواد مووده تووا نوودهی بوور بووادم

نووواا بنیووواد مکووون توووا نکنوووی بنیوووادم
(حافظ)302 :0231 ،

ای کووه رفاووی و نرفاووی ن سووی اا یووادم

داک پای تو چو گشوا چوه دهوی بور بوادم
(اوحدی مراغهای)362 :0221 ،

بررسی و مقایس بنمایههای تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر
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چنانکه ذکر شد ،معیار گزینش در این مقاله فقط ابیاتی است که از کالنتصویر و خوش تصویری قویتری نسبت بته
سایر ابیات برخوردار باشد؛ یعنی با بررسی ابیاتی از حافظ که تصاویر شعری آنها در شاعران دیگر سابقه دارد ،بته تبیتین
مزیت ها و برتریهای تصویرسازی حافظ پرداخره شده است .برخی از این تصاویر ،موجز و خالصه شده و در عین حال
تلفیقشدة تصاویر پیشین است که حافظ با اسرفاده از صنعتهای ادبی مخرلف و کنار هم نشتاندن آنهتا و بهترهگیتری از
ترکیبات و ساخرار زبانی ویوة خود ،طراوت و تازگی و بار شاعران خاصی بته آنهتا داده استت .بستیاری از تصتویرهای
شعر حافظ در اشعار شاعران پیشین ریشه دارد و هنر حافظ در آن استت کته بتا بازستازی ایتن تصتاویر و تلفیتق آنهتا،
خوشه های تصویری زیبایی آفریده که ابرکاری و بدیع است و همتین امتر ستبب پویتایی و سترزندگی و تحتر در آن
تصاویر شده است .برای در بهرر موضوع به دسرهبندی این تصاویر با محوریت معشتوق ،شتاعر ،عشتق ،توصتیههتای
شاعر ،می و ملحقات آن و آسمان پرداخره میشود.
معشوق

تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

ابردا ابیاتی از حافظ با محوریت معشوق ذکر میشود و سپس به مقایس ساخرار تصاویر و بنمایههای آنها با شتاعران دیگتر
پرداخره خواهد شد؛  1در ادامه برای هر بخش جدولی ترسیم و بنمایههای تصاویر در آنها برای مقایسه ذکر میشود.
 )0تو را که حسون دوداداده هسو

و ح لوۀ ب و
چوووه حااووو

اسووو

کوووه مشوووا هات بیارایووود
(حافظ)321 :0231 ،

ن را کوووه دووودا اا قلووو

شوواید کووه بووه دووود احر و

ووون نگوووارد

مشووا ه نیووارد

(سنایی)112 :0220 ،
تو را

حسن خداداد

حجل بخت

مشاطه

نیاز به مشاطه نبودن

آن را

خدا از قلم صنع نگارد

ت

مشاطه

نیاز به مشاطه نبودن

حافظ در این بیت با توصیف زیبایی خدادادی معشوق ،او را از مشاطه بی نیاز میداند؛ چیزی که قبل از او ستنایی بتا
همین عناصر و مضمون بیان کرده است .در شعر سنایی تنها به صنع الهی در آفرینش معشوق اشتاره متیشتود؛ ولتی در
شعر حافظ ،حسن برای معشوق ،قطعی و مسلم فرض شده است و بخت نیز به دوام و قطعیتت حستن معشتوق کمتک
میکند .همچنین ترکیب «حجل بخت» نیز شعر حافظ را مرمایز کرده است .افتزون بتر ایتن در شتعر ستنایی تترجی بتر
حضورنداشرن مشاطه است؛ ولی حافظ آشکارا نیازی به حضور مشاطه در آراسرن معشوق نمی بینتد .نکرت دیگتر آوردن
ترکیب «حسن خداداد» است که بسیار زیباتر و شاعرانه تر و موجزتر از مررادف آن در سخن ستنایی استت .بیتت حتافظ
خطاب به مخاطب و یار است؛ اما یار در بیت سنایی غایب است و این مطلب نیز به پویتایی و زنتدهبتودن شتعر حتافظ
کمک کرده است.
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 )3به یوخ کرشوره کوه نورگ

بوه دودفروشوی کورد
فریوو

چشوو تووو وود فانووه در اهووان انووداد
(حافظ)06 :0231 ،

به یخ گره که دو چشر

هوورار فانووه و شوووه در اهووان انووداد

بر ابوروان انوداد

(عراقی)022 :0221 ،
کرشمه نرگس

خودفروشی

فریب چشم تو

فرنه در جهان انداخرن

ت

ت

گره دو چشم بر ابرو

فرنه و آشوب در جهان انداخرن

در این دو بیت آنچه سخن حافظ را از سخن عراقی مرمایز میکند ،انرخاب واژگتان مناستب ،ستازگار و تتازه ماننتد
کرشم نرگس و خودفروشی اوست .درواقع خواجه با ابهامی که در شعرش ایجاد می کند ،میخواهد مخاطبش نیتز ستهمی
در آفرینندگی شعر او داشره باشد؛ یعنی با احررام به شعور مخاطب ،قلم را به دست او میدهتد تتا او نیتز طبتع ختود را در
خلق تصاویر و معانی مطلوبش بیازماید و با لذت آفرینندگی ،صحن شعر را تر کند .در شعر عراقی هم اتفاق دربارة یتار
و چشمان اوست و چشم و ابروی او سبب فرنه و آشوب در جهان میشود؛ ولی در شعر حافظ تقابل چشم فرنه گتر یتار بتا
کرشم نرگس ،لطافت و زیبایی کالم او را دوچندان کرده است؛ گره بر ابرو انداخرن شاید برای معشوق جذاب و پتذیرفرنی
نباشد ،ولی فریبندگی چشم یار که منظور حافظ است ،زیبایی او را بیشرر میکند .همچنین از کلم آشوب معنای منفتی نیتز
برداشت میشود؛ ولی فرنه ،ضمن حفظ آن معنا ،بیشرر بر مفرونکردن مرمرکز میشود؛ بنابراین حافظ در این بیت نیز با کنتار
هم نشاندن کرشم نرگس ،خودفروشی ،فریب چشم و فرنهگری آن ،تصویر را غنیتر کرده است.
 )2دال مشکین کوه بودان عوارن گنودمگوون اسو
سوورآ ن دانووه کووه شوود رهوورن دم بووا اوسوو
(حافظ)27 :0231 ،
دم مووود ا پوووی دانوووه و در دام افاووواد

دال مشکین تو بور عوارن گنودمگوون دیود

(سلران ساوای)023 :0226 ،
خال مشکین

عارض گندمگون

سر آن دانه

رهزنشدن

آدم

خال مشکین

عارض گندمگون

از پی دانه

در دام افرادن

آدم

در شعر سلمان با اسرفاده از حرف اضاف «بر» خال بر رو و سط چهره تصور شده؛ ولی در شعر حافظ با بهره گیتری
از فعل مضارع خال با چهره همراه و همنشین است .حافظ در عبارت «بدان عارض گندم گون است» به پویایی و تحتر
بیشرر تصویر در شعرش کمک می کند؛ ولی تصویر در شعر سلمان ،با اسرفاده از فعل ماضتی ،ایسترا و غیرپویتا بته نظتر
میرسد .در مصراع دوم سلمان ،آدم آغازگر جسرجوست که به دام میافرد؛ ولی در شعر حافظ خال ،رهتزن استت و آدم
را به سوی خود میکشد و این بر زیبایی و فضاسازی بیت تأثیر گذاشره است .آوردن عبارت «سرّ آن دانه» نیز در مقایسته
با «از پی دانه» به رازناکی و وهمانگیزی تصویر کمک کرده است.

بررسی و مقایس بنمایههای تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر
 )2ای ردو

چووون دلوود و لعلو

سلسوووبیل

سلسووبی
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کووورده اوووان و دل سووووبی
(حافظ)211 :0231 ،

ای روی تو چو دلود و لبانو

بوور دلوود و سلسووبی تووو اووان و دلو سووبی

چوو سلسوبی

ابر)292 :0212 ،

(ادی
رخت

خلد

لعل

سلسبیل

سلسبیلت

کرده سبیل

جان و دل

روی

خلد

لبان

سلسبیل

خلد و سلسبیل

سلسبیل

جان و دلم

تصویرگری در این بیت حافظ ازنظر لفظ و معنا با شعر ادیتب صتابر ترمتذی قرابتت دارد؛ ولتی بته جتای «روی» از
مررادف آن یعنی «رخ» و به جای «لب»« ،لعل» اسرفاده شده است .درواقع حافظ با دخل و تصرف در محتور همنشتینی و
جانشینی ،بیت را غنیتر کرده و با همین تغییر کوچک با اسرفاده از «رخ» در کنار «خلد» و نیز «لعل» در کنار «سلسبیل» و
واجآرایی «خ /ل» هم به آهنگ و موسیقی شعر ،زیبایی خاصی بخشیده و هم به فضای اسرعاری شعر کمک کرده است.
 )2تاه بن شه میدهود ور مشوخسوای توو

پوورد غن ووه موویدرد دنوود دلگشووای تووو
(حافظ)200 :0231 ،

اا الوووووب دهووووود بن شوووووه را تووووواه

وا چهووووووره گوووو و شووووووک اه را ه
(نظامی)012 :0272 ،

تابدادن بنفشه

طرة مشکسا

پرده غنچه را دریدن

خندة دلگشا

بنفشه را تابدادن

زلف

گل شکفره را آب دادن

چهره

در مقایس تصاویر دو بیت باید گفت ازنظر زیباییِ تصویر ،طُره و آویخرگی آن از جلو پیشانی ،در مقایسه با زلف ،با
شکل بنفشه سازگارتر است؛ همچنین اضافه کردن تاب به بنفشه در شعر حافظ به همراه طرهگشتایی کته بنفشته را تتاب
میدهد با فراخوانی چند معنای تاب به ابهام آفرینی انجامیده است؛ ولی بیتت نظتامی ایتن فضاستازی را نتدارد .تصتویر
مصراع دوم نیز با عبارت پردة غنچه و خندة دلگشا همین تأثیر را دارد .همچنین ابهام آفرینتی «طترة مشتک ستای» بستیار
بیشرر از مررادف آن یعنی «زلف» است.
 )6مبین به سی

ک ووا هروویروی ای دل بوودین شووااه ک ووا

ان دان که چواه در راهسو

(حافظ)3 :0231 ،
سووی

انووچ و چهووی بوودان سووی

انوودر

در سووی

شووگ

نیسوو

چوواه ای دلبوور

(مسعود سعد ،0262 ،ج )0103 :3
چووواه سووویرین در ان ووودان داشووو

او

هر وووو موسوووی در سووو ن ن داشووو

او

(ع ار)69 :0272 ،
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سیب زنخدان

چاه در راه

دل شرابان

سیب زنخ

چهی بدان سیب اندر

ت

زنخدان

چاه سیمین

ت

حافظ در بیان زیبایی چهرة یار همانند شاعران قبل از خود ،سیب زنخدان معشوق را همچون چاهی در راه توصتیف
میکند و با آوردن مصراع دوم به ویوه کلم «شراب» بر زیبایی بیت افزوده است .در بیت مسعود سعد ،ستیب زنختدان و
چاه آن و شگفت نبودن وجود چاه در سیب مطرح میشود؛ ولی تصویر حافظ بلوغیافره تر استت و چتاه در راه بتودن بتا
توجه به سیب زنخدان امر قطعی انگاشره شده است که دل باید از ورود به آن پرهیز کند؛ این رابط دل و چاه زنخدان و
گرفرار شدن در آن و صفت شرابان برای دل ،کامل تر از تصاویر دو بیت دیگر است؛ ضمن اینکه ازنظر مضمونی در سط
باالتری است و زبان عرفانی قویتری دارد؛ چنانکه میبینیم در شعر عطار ،تنها بر چاه زنخدان تأکید شده است.
تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

گوینده و شاعر

در این بخش به بررسی و مقایس تصاویر و بنمایههای شعری از حافظ و شتاعران دیگتر پرداخرته متیشتود کته بتا
محوریت گوینده شکل گرفره است؛ یعنی گوینده در کانون مرکزی تصویرستازی قترار دارد و مضتامین بتا محوریتت او
انسجام مییابد.
 )0میان گریه میدندم کوه چوون شور انودرین م لو
ابوووان تشوووین هسووو

لووویکن درنرووویگیووورد
(حافظ)029 :0231 ،

ا شر

موا ای دوااه میوان گریوه دندیودن

ا چش

موا ای ایرک به هنگام سکون رفوان
(مولوی)097 :0226 ،

تووا موون پووی ن الووب سوورافکنده هروویدارم

چو شر گهی گریوه و گوه دنوده هرویدارم
(داقانی)622 :0213 ،

میان گریه خندیدن

شمع

زبان آتشین

درنگرفرن

میان گریه خندیدن

شمع

ت

ت

گهی گریه و گهی خنده داشرن

شمع

ت

ت

مضمون این بیت حافظ در شعر شاعران دیگر مانند خاقانی و مولوی نیز دیده متیشتود؛ یعنتی تصتویرِ «میتان گریته
خندیدن شمع» در شعر این شاعران ستابقه دارد؛ ولتی حتافظ بتا آوردن زبتان آتشتین و درنگترفرن (در معنتای ایهتامی
شعله ور نشدن و تأثیر نگذاشرن) به غنیترکردن این تصویر برای شمع (و البره خود) دستت زده و همت اجتزای بیتت بته
کمال این تصویر کمک کرده است .چنانکه میبینیم هی یک از الفتاظ در ایتن بیتت ،بیهتوده و حشتو نیستت« .آنچته از
دیگران گرفره ،زیباتر و عالیتر و عمیق تر و هر هفت کرده در بازار شعر به جلتوه درمتیآورد» (ستبحانی )90 :8901 ،و
این اعجاز در ترکیب کالم از ویوگیهای بارز شعر اوست .با دقت در جدول باال درمی یابیم که در شعر خاقانی و مولوی
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فقط بخش اول تصویر یعنی رابط شمع و گریه و خنده دیده میشود؛ ولی حافظ با مصراع دوم تصتویر را جتذاب تتر و
کاملتر کرده است.
 )3کوک

ب و

مورا هوین مون

یووا ره اا مووادر گیاووی بووه چووه ووال اادم

نشوناد

(حافظ)207 :0231 ،
مووورا ا وووال مووون دولاوووی نرو ویاایووود

بووود ا ووال کووه موون در او اادم

چووه وق و

(ادی

ابر)261 :0212 ،

کوکب بخت

منجم و نشناخرن

مادر گیری

به چه طالع زادن

دولت

ت

ت

از طالع زادن

دو بیت ازنظر مضمونی و محروایی بسیار به هم نزدیک است .در بیت صابر ،طالع ،دولت و وقت زادن و در شعر حتافظ
کوکب بخت ،منجم ،مادر گیری ،رب ،طالع و زادن با هم همراه شده است .همین تناسبی که میان اجزای بیشرر برقترار شتده
به برتری تصویر از راه تداعی معانی گسرردهتر انجامیده است؛ ازسوی دیگر حافظ با ساخرن ترکیتبهتای کوکتب بختت و
مادر گیری به مخیلشدن بیشرر بیت کمک کرده و فضای شاعرانهتری را نسبت به ادیب صابر ایجاد کرده است.
 )2بووه موویپرسووای اا ن نقووش دووود ادم بوور ه
کوووه توووا دوووراه کووون نقوووش دوووودپرسوووایدن
(حافظ)292 :0231 ،
تووا هر ووو تووو دویشووانپرسووای نکوون

دانووی غرضوو ا موویپرسووای چووه بووود

(انوری)0102 :0227 ،
میپرسری

نقش خود بر آب زدن

خراب کردن نقش خودپرسری

میپرسری

ت

خویشرنپرسری نکردن

این ابیات نیز ازنظر محروایی بسیار به هم نزدیتک استت .در بیتت انتوری غترض شتاعر از متی پرستری ،کنارنهتادن
خویشرن پرسری است و این مفهوم در مقایسه با شعر حافظ بار شاعران کمرری دارد .حافظ میان می پرسری ،نقش خود بر
آب زدن و خراب کردنِ نقش خودپرسری (در دو معنی ایهامی) رابطه برقرار کرده و به مجموع بیت اسرحکام تصویری و
تأثیرگذاری خاصی داده است؛ ولی چیزی که سبب جاودانگی شعر حافظ در مقابل شعر انوری شده ،ابهامی است که در
تصویرسازی به آن توجه دارد و مخاطب را به تأمل و درنگ و دریافت غرض خود وامیدارد .همچنین مخاطتب دربتارة
نقش خود بر آب زدن و خرابکردن نقش خودپرسری در هالهای از ابهام و الرذاذ ادبی قرار میگیرد.
 )2بعد د سال اگور بور سور دواک گو ری

سوور بوور رد ا گل و رق و

کنووان عظ و رمووی
(حافظ)267 :0231 ،

بوووی محبوووه کووه بوور دوواک احبووا گ و رد

نووه ع و

دارم اگوور انووده کنوود عظو رمووی
(سعدی)227 :0223 ،
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گذر یار بر سر خا شاعر بعد از صد سال

عظم رمیم رقصکنان سر از گل برآورد

بوی محبوب که بر خا احبا گذرد

زندهکردن عظم رمیم

«بوی محبوب» که در شعر سعدی سبب زنده کردن مرده است ،در شعر خواجه بیان نمی شود و ایتن نبتود وضتوح و
خودداری از توضی با وجود عناصر و مضمون مشرر  ،سبب تمایز شعر حافظ شتده استت .نکرت دیگتر ،آوردن کلمت
«صد» در شعر حافظ است که مضمون شعر سعدی را با اغراق و تأثیر بیشرری بیان میکند .همچنین در بیت سعدی بوی
محبوب ،عظم رمیم را زنده میکند؛ ولی در بیت حافظ اگر یار بر سر خا عاشق بگذرد ،عظم رمیم او رقص کنان سر از
گل برمیآورد؛ این بخش تصویر از راه شخصیت بخشی ،به شتعر حتافظ زنتدگی و تحتر بیشترری داده استت .شترط
گذاشرن حافظ در مصراع اول و رقص کنان بودن عظم رمیم و ایجاب و اسرحکام معنای جمله ،بیت حافظ را تأثیرگتذارتر
کرده و در شعر سعدی «نه عجب دارم» از تأثیر معنا میکاهد و اسرحکام و قطعیت مضمون شعر حافظ را نمیرساند.
مویدهود حوافظ

نگوور تووا حلقووۀ اقبووال نووامرکن ن نبووانی

 )2دیال چنبر ال ش فریبو

نگوور تووا حلقووه اقبووال نووامرکن ن نبووانی

(حافظ)372 :0231 ،
سوولیرا ،ابلهووا ک بلکووه محرومووا و مسووکینا
(انوری)203 :0227 ،

خیال چنبر زلف

فریب دادن

نگر تا حلقه اقبال ...

ت

ت

نگر تا حلقه اقبال ...

حافظ با افزودن مصراع اول و خیال چنبر زلف و فریب دهندگی آن به مصراع دوم که مشرر با مصراع انوری است،
وقار بیشرری به شعرش بخشیده است؛ زیرا چنبر و زلف با حلقه و جنباندن مرناسب است و تشبیه ضتمنیِ خیتال چنبتر
زلف به حلق اقبال ناممکن ،مضمون کالم حافظ را بسیار مرمایز و مخیل و تأثیرگذار کرده است.
ببووین در لبوو

 )6ا گریه مردم چشر نشساه در دون اسو

حووال مردمووان چونسوو
(حافظ)22 :0231 ،

هسوو

در دووون ا گریووه مووردم چشوور

چووون کریرووی بووه دسوو

بوود گوووهری

(امیردسرو دهلوی)267 :0222 ،
گریووه چنوودان شوود کووه در دووون دلوو

مووووردم چشووو

شوووونا موداووووهسووو
(هران)91 :

گریه

مردم چشم

در خون نشسرن

ببین که در طلبت حال مردمان

گریه

مردم چشم

در خون

چون کریمی به دست ...

گریه

مردم چشم

در خون دلم

آشنا آموخرن
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درواقع می توان گفت پیچیدگی شعر حافظ در این بیت در مقابل ستادگی و وضتوح شتعر امیرخسترو دهلتوی قترار
میگیرد .نکر دیگر ،آوردن فعل در آخر جمله و آوردن مرمم «گریه» در آغاز بیت در شتعر خواجته استت کته ستاخرار
نحوی بیت را بهبود بخشیده و اطالق نشسرن در خون به مردم چشم ،به فضاسازی و تصویرگری بهرر کمک کرده است.
مصراع دوم با تکرار ایهام دار «مردم» ،تصویر و ساخرار بیت را به کمال رسانده و تغییتر جهتت بیتت از مترکلم و ستوم
شخص به مخاطب و یار و بیان چگونگی حال مردمان ،ساخرار بیت را جتذابتتر کترده استت .شتاعر بتا ایتن کتار بته
برجسره سازی و مرمایز شدن شعرش پرداخره استت« .ابهتام معنتایی و عتدم پیونتد ظتاهری میتان ابیتات برجستره تترین
خصوصیت شعر حافظ و یکی از شگردهای برجسرهسازی در شعر اوست» (پورنامداریان.)469 :8934 ،
عشق

تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

ثبوو

 )0هرگر نریرد نکه دلش انده شود بوه عشوق

اسوو

بوور اریوود عووال دوام مووا
(حافظ)00 :0231 ،

ن را که اندگیش به عشق اس

مور

هرگوور گرووان مبوور کووه موور او را فنووا بووود

نیسو

(سنایی)166 :0220 ،
آنکه دلش زنده به عشق شد

نمیرد

ثبتبودن بر جریده عالم

آن را که زندگیش به عشق است

مرگ نیست

فنانبودن

مضمون هر دو بیت برپای عشق شکل گرفره و شبیه به هم است« .این تأثر گویندگان بزرگ از یکدیگر معنایش تقلید
و یا پیروی نیست؛ بلکه این نکر دقیق را نشان میدهد که میان آنها تشابه فکر و ستلیقه وجتود داشتره استت» (دشتری،
 .)469 :8923در شعر حافظ کسی که دلش به عشق زنده است نمیمیرد؛ ولی سنایی زندگی را معادل عشتق متیدانتد و
حافظ با تصویر ثبت بودن دوام انسان بر جریدة عالم در مقابل فنا نداشرن انسان بار شتاعرانه ای بته بیتت داده؛ همچنتین
ترکیب جریدة عالم به بیت الرذاذ ادبی و ساخرار بدیعی داده است.
 )3ابووان نا قووه در و ووب شوووق ناکنس و

چه اوای کلوخ بریوده ابوان بیهوودهگوسو

ابان نا قوه در و وب شووق موا کل اسو

(حافظ)21 :0231 ،
چه اوای کلوخ بریوده ابوان بیهوودهگوسو
(هران)021 :0263 ،

در بیوووان شووورق اشوووواق ابوووان نا قوووه

گر چو سوسن ده بود باشود بوه گواه ن وق کل
(ابنیرین)026 :0262 ،

ناالن /اللبودن زبان ناطقه

شوق شاعر

کلک بریده زبان بیهودهگو

اللبودن زبان ناطقه

شرح اشواق

ت
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حافظ در این بیت زبان ناطقه را ناتوان از توصیف شوق و عشق و هیجان خود می داند و کلک بریده زبان هم در ایتن
وادی سرگردان است .مضمون و بسیاری از عناصر شعریِ این بیت با شعر ابن یمین قرابتت دارد؛ امتا چیتزی کته ستبب
تفاوت شعر خواجه با ابن یمین شده ،این است که در شعر ابنیمین وضوح تصویر بسیار بیشترر از شتعر خواجته استت؛
همین عامل از درگیری ذهنی مخاطب برای رسیدن به منظور شاعر و درنریجه لذت هنری و ماندگاری آن می کاهد و این
شگرد یکی از عواملی است که تفاوت هنر حافظ را با شاعران دیگر نمایان می کند« .اگر از مضمونی تأثیر پذیرفرته باشتد
آن مضمون را به صورتی که بهرر از آن در اندیشه نگنجد به کار برده است» (سبحانی .)92 :8901 ،درواقع حافظ مضمون
دو مصراع ابنیمین را با وزنی روانتر در مصراع اول جمع کرده و با آوردن مصراع دوم بته غنتای تصتویر کمتک کترده
است .شوق از اشواق سلیستر و رساتر است و کلک بریدهزبان بیهدهگو ،هم تصویر بکری از قلم ارائه میدهد و هتم بتا
زبان ناطقه سازگاری دارد .در بیت ابن یمین به ضرورت تنگنای بیت از «سوسن ده زبان» به «سوسن ده» بتدون ذکتر واژة
زبان اسرفاده شده و این از زیبایی بیت کاسره است .گفرنی است نسخ اساس در این مقاله ،چاپ قزوینی و غنی بتوده و
این بیت در نسخ خانلری« 4 ،زبان ناطقه در وصف شوق ما الل است  »...ثبت شده که شاعرانه تر است و اغراق بیشرری
دارد و به شعر ابنیمین نزدیکتر میشود.
 )2کرار اا ذره نئوی پسو

مشوو مهور بوورا

توا بوه دلوتگوه دورشوید رسوی چور انوان
(حافظ)217 :0231 ،

گر چو ذره و

دورشید دردشان

هواسو

محو شو در مهر و اا گوردون گوردان درگو ر
(دوااو کرمانی)712 :0269 ،

مخاطب

ذره

پستشدن

مهر ورزیدن

خلوتگه خورشید

چرخزنان رسیدن

مخاطب

ذره

محوشدن

هوا ،وصل و محوشدن در مهر

خورشید درخشان

از گردون گردان گذشرن

تصویر رفرن ذره به سوی خورشید کمابیش در شعر هر دو شاعر یکسان است؛ ولی حافظ خلوتگه خورشید را آورده
که از مهر و خورشید خیال انگیزتر است« .چرخ زنان» هم در مقایسه با «از گردون گردان گذشرن» سبب تحر و پویتایی
بیت شده است و اشریاق وصال را زیباتر به مخاطب القا میکند.
تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

گوینده و م ا

 )0اان علوی هوس چاه ان دان توو داشو

(شاعر و یار)
دس

در حلقۀ ن الب دو انودردو داشو
(حافظ)023 :0231 ،

موود بووه لوو

اا چوواه ان وودان تووو اووان

گر در ک ش اا الوب توو مشوکین رسون یود
(ابنیرین)331 :0262 ،

جان علوی

هوس چاه زنخدان یار داشرن

دست در حلقه زلف خم اندر خم زدن

جان

از چاه زنخدان یار به لب آمدن

از زلف یار مشکین رسن در کف آوردن

بررسی و مقایس بنمایههای تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر
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با وجود عناصر مشرر در دو بیت ،آوردن صفات «علوی» و «خم اندر ختم» در شتعر خواجته ستبب زیبتایی بیشترر
تصویر شده است .در شعر ابن یمین ،جان در چاه زنخدان خانه دارد و با زلف قصد به لتب رستیدن دارد؛ ولتی در شتعر
حافظ جان علوی هوس رفرن به چاه زنخدان دارد؛ پس به حلق زلف دست میزند؛ یعنی آن مقتام و مرتبت واال را رهتا
میکند تا به چاه زنخدان یار وارد شود؛ این تغییر جهت مرناقض نما به تصویرگری بیت افزوده است و تفاوت رسن کجتا
و حلق زلف خم اندر خم کجا .همچنین در شعر ابن یمین جان به لب آمدن در معنای ایهامی ،نشان مردن را القا متیکنتد؛
ولی در شعر حافظ جان علوی که خود مظهر زندگی است ،هوس چاه زنخدان یار میکند تا زندگی جاودان یابد.
 )3تا دل هراهگرد من رف

اان سوو ر دراا دووود عوورم و وون نروویکنوود

به چوین الوب او

(حافظ)093 :0231 ،
یاره که در ن شام غریبان بوه چوه حالسو

ن دل کوه سو ر کوورده بوه چووین سوور ال و

(دوااو کرمانی)333 :0269 ،
دل هرزهگرد

به چین زلف رفرن

از سفر دراز عزم وطن نکردن

دل

به چین سر زلف سفرکردن

در آن شام غریبان به چه حال بودن

«دل» در شعر خواجو ،دلی ساده و غریب است که در غربت گرفرار شده؛ اما حافظ با افزودن صفت هرزه گترد بترای
دل به آن زیبایی و بار شاعرانه بیشرری داده است .دل حافظ برخالف خواجو تمایلی به بازگشت به وطن نتدارد و در آن
جا مانده است .در شعر خواجو شاعر نگران احوال دل خود استت کته در آن چتین زلتف و شتام غریبتان چته حتال و
اوضاعی دارد؛ ولی دل در شعر حافظ ،هرزه گرد است و قصد برگشرن از این سفر دراز را ندارد؛ خود حتافظ نیتز بتا دل
همراه است و نگران حال او نیست .سفر دراز هم در بیت حافظ با چین زلف تناسب خوبی دارد و درازی زلف و ستفر،
و چین زلف و سفر چین را توأمان بیان میکند.
 )2دل ما را که ا مار سور الوب توو ب سو

اا لوو

دووود بووه شوو ادانۀ تریوواک انووداا
(حافظ)362 :0231 ،

بارهووا مووار سوور الووب تووو دساسوو

موورا

وق و

تریوواق ل و

تس و

کوورو اسووا بوواا

(ابنیرین)360 :0262 ،
خسرن دل ما

مار سر زلف

از لب خود

به شفاخان تریا انداخرن

خسرن دل شاعر

مار سر زلف

لب یار

تریاق

ابن یمین با آوردن «وقت تریاق لب  »...میان مضمون دو مصراع و ضرورت تریاق برای مارگزیده فاصله انداخره؛ ولی
در شعر حافظ دو مصراع با هم عجین شده است و دل مارزده ناگزیر باید به شفاخان لب یار مروسل شود .مار سر زلتف
در هر دو بیت مشرر است؛ ولی ترکیب تشبیهی تریاق لب ،امکان تأمل و لذتبردن از رابط پنهانی لتب و تریتاق را از
مخاطب میگیرد؛ ولی در شعر حافظ با اشاره نکردن آشکار ،کشف رابط پنهان و مضمر میان لب و شتفاخان تریتا بته
مخاطب واگذار شده و عبارت «شفاخانه» به این تصویر ،برجسرگی و ارزش بیشرری داده است.

 / 94مرنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و پنجم ،دورة جدید ،سال یازدهم ،شماره ( ،4پیاپی  )24تابسران 8931

نشوووان یوسوووب دل اا چوووه ان ووودانش

 )2بوودین شکسوواۀ بیوو الحوورن کووه مووی رد

(حافظ)311 :0231 ،
ایر ل

دل محورون ااو یوسووب اوان را مویاسو

کوه در چواه ان ودان منسو

گو

(سلران ساوای)29 :0226 ،
بر ان دان تو چاهیس

که دل یوسب اوسو

اان انودر غو او سواکن بیو الحورن اسو
(ابنیرین)301 :0262 ،

شکسره (شاعر)

بیت الحزن

نشان یوسف دل

چه زنخدان یار

دل محزون شاعر

ت

جسرن یوسف جان

چاه زنخدان یار

جان شاعر

بیت الحزن

یوسف دل

چاه زنخدان یار

در این تصویر نیز حافظ برخالف سلمان و ابنیمین از مرحل اول تصویرگری یعنی ایجتاد تشتبیه میتان دل ،یوستف
جان ،زنخدان ،چاه و  ...گذشره و به مرحل تثبیت تصویر و عینیتبخشی به آن رسیده و میتزان تأثیرپتذیری آن را بیشترر
کرده است .سلمان و ابن یمین میکوشند نشان دهند یوسف دل و یوسف جان در چاه زنخدان اقامت دارد؛ ولی حافظ از
این مرحله گذشره و این امر را قطعی دانسره است و میپرسد چه کسی نشان یوسف دل را به او میرساند .همچنتین بتا
توجه به محور جانشینی ،حافظ کلماتی را انرخاب کرده است که جنب استرعاری مترن را تقویتت کنتد؛ درنریجته جملت
شاعرانهای ارائه کرده است.
 )2مرا در دانوه سوروی هسو

کانودر سوایۀ قودش
فوووراز اا سووورو بسووواانی و شرشووواد چرووون دارم
(حافظ)237 :0231 ،
در دانه هرکه را چوو توو سوروی بوود سوهی

ااد باشووود اا سووور وووحرا و پوووای گوو

(دوااو کرمانی)761 :0269 ،
اا ب ویدبووری باشوود رفووان سوووی بسوواانهووا

ن را که چو تو سوروی در دانوه بوود دایو

(سیب فرغانی)092 :0220 ،
شاعر

سرو در خانه

سای قدش

فراغ از سرو بسرانی و شمشاد چمن

هرکه را

سرو سهی در خانه

ت

آزاد از سر صحرا و پای گل

آن را

سرو در خانه

ت

از بیخبری سوی بسران رفرن

هر سه بیت مضمون به نسبت مشررکی را بیان میکند؛ هرچند در شعر حافظ «تو» نیستت یتا خیلتی در خفاستت .در
شعر خواجو و سیف ،معشوق به سرو تشبیه میشود و با بودن او شاعر به صحرا و بسران بیاعرنایی میکنتد؛ بنتابراین از
مرحل تشبیه گذشره و با اسرعاره و بیان لوازم آن یعنی سای قد ،به حقیقتنماییِ تصویر کمک کرده است .سرو بسرانی و
شمشاد چمن در شعر حافظ و فراغ از آنها داشرن در مقایسه با صحرا و بسرانِ خواجو و سیف ،زیباتر و مخیل تتر استت؛
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البره چون محوریت بیت حافظ برپای اول شخص است گویی واقع نمایی بیشرری دارد و عاطفیتتر از ابیتات خواجتو و
سیف است.
 )6ای هدهوود ووبا بووه سووبا موویفرسووار

بنگوور کووه اا ک ووا بووه ک ووا موویفرسووار

ای ووبحدم ببووین کووه ک ووا موویفرسووار

(حافظ)91 :0231 ،
نردیوووخ فاووواه وفوووا مووویفرسوووار
(داقانی)227 :0213 ،

هدهد صبا

سبا

از کجا به کجا فرسرادن

صبحدم

آفراب وفا

کجا فرسرادن

در شعر خاقانی ،صبحدم پیک است و نزد آفراب وفا فرسراده میشود؛ ولی در شعر حافظ ،صبا مانند هدهدی به ستبا
و دیار یار فرسراده میشود .با توجه به سنت شعری ،پیک بودن صبا و خوشنامی هدهد در مقایسته بتا صتبحدم در شتعر
خاقانی به زیبایی تصویر در بیت حافظ کمک کرده است .در شعر حافظ ابردا مقصد مشخص میشود (سبا) و بعد شتاعر
به بیان شگفری و اعجاب مقصد و فاصل مبدأ تا مقصد میپردازد؛ ولی در شعر خاقانی ابرتدا بتا ابهتام بته مقصتد اشتاره
میشود و سپس تصری میشود که نزد آفراب وفا باید رفت .این امر به فضای متبهم و اعجتاب انگیتز و وهمنتا شتعر
حافظ بیشرر دامن میزند.
باده ،شراه ،م ره و ...

تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

 )0سوواقی بووه نووور بوواده برافووروا اووام مووا

م ره بگو که کوار اهوان شود بوه کوام موا
(حافظ)00 :0231 ،

سوواقی کرووی قوورین قوودق کوون شووراه را

م ووره یکووی بووه ادرووه اده کوون ربوواه را
(ادی

ابر)269 :0212 ،

در بیت ادیب صابر ،قدح و شراب بدون پیرایه و ابهام معنایی آمده اند و مصراع دوم هم سترانجام بته زخمتهزدن بتر
رباب اشاره دارد؛ ولی در بیت حافظ ،باده با نورش ،که مرناقض نماست ،جام را برمتیافتروزد و معنتایی تتازه و مرمتایز
ایجاد میکند و در مصراع دوم نیز خوانش دوگانهای که در نظر حافظ است ت «بگو» و کار جهان بته کتام شتدن ت ستبب
رونق و زیبایی تصویر میشود.
 )3مگوور کووه کلووه بدانسو

بوویوفووایی دهوور

که توا بوراد و بشود اوام موی ا کوب ننهواد
(حافظ)010 :0231 ،

تووو دلسوویاهی کلووه ببووین بووه وق و

چنووین

کووه یووخ ن وو

نکنوود سوواغر شووراه رهووا

(کرالالدین اسراعی )316 :0221 ،
الله

بیوفایی دهر را دانسرن

بزاد و بشد

جام می از کف ننهادن

الله

دل سیاهی

یک نفس

ساغر شراب رها نکردن

 / 92مرنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و پنجم ،دورة جدید ،سال یازدهم ،شماره ( ،4پیاپی  )24تابسران 8931

در این بیت ،خواجه دلیل ساغرگیری الله را بی وفایی دهر میداند؛ تصویری که بسیار به تصویر شتعر کمتال نزدیتک
است .البره خالقیت هنری کمال در حوزة تشخیص یکی از زیباترین عناصر جمال شناسی اشتعار اوستت؛ امتا حتافظ بتا
آوردن حسن تعلیل ،زیبایی دوچندانی به آن بخشیده است .همچنین حافظ ترکیب جتام متی را در مقابتل ستاغر شتراب
آورده که ازنظر آوایی به بیت نرمی و زیبایی خاصی داده است .الله در شعر کمال دل سیاه است که افزونبتر ستیاهی دل
الله ،صفت سیاهدلی را القا میکند و تصویری منفی از الله به ذهن مربادر میکند؛ ولی در شعر حتافظ ،اللته از دانتایی و
غنیمتداشرن فرصت برخوردار است و هدف زندگی خود را در خوشباشی میبیند.
 )2عک

روی توو چوو در ینوه اوام افاواد

عووارف اا دنوود مووی در روو دووام افاوواد
(حافظ)000 :0231 ،

در اال عک و

مووی لع و تووو در اووام افاوواد

عاشووق سوووداهدل در روو دووام افاوواد
(سلران ساوای)020 :0226 ،

او در اوووام موووی

توووا بدیووودم عکووو

در سووورم سوووودای دوووام افاووواد بووواا
(عراقی)312 :0221 ،

عکس روی

آیین جام

عارف /خندة می

در طمع خام افرادن

عکس می لعل

جام

عاشق سوخرهدل

در طمع خام افرادن

عکس او

جام می

شاعر

سودای خام در سرافرادن

هسر تصویر در هر سه بیت ،بازتاب عکس روی یا لب یار ،در جام است که بیننده را به سودای خام متیافکنتد .در
بیت عراقی این تصویر بسیار ساده و صری به ذهن مربادر میشود .در تصویر شعر سلمان رابط متی لعتل (لتب یتار) و
جام برجسرگی دارد؛ ولی در شعر حافظ رابط عکس روی با آین جام ،خیال انگیزتر است؛ زیرا هتم آینته و هتم جتام را
توأمان مطرح میکند؛ یعنی آیین جام از جام تصویرگرتر است و عارف در برابر عاشق سوخره دل با متی مرنتاقض نمتایی
بهرری دارد و در طمع خام افرادنش جذاب تر و هنجار شکنانه تر است .ازسوی دیگر خندة می به بیت حافظ شتورانگیزی
دیگری داده و فضای بسیار خیال انگیزتری را ایجاد کرده است .درواقع میتوان گفت انرخاب کلمات مناستب و کیفیتت
تألیف آن با دیگر کلمات در این بیت ،سبب تمایز شعر حافظ شده است.
 )2ااهد دلووتنشوین دوش بوه می انوه شود

اا سوور پیرووان برفوو

بووا سوور پیرانووه شوود
(حافظ)071 :0231 ،

وووفی ا سوور توبووه شوود بووا سوور پیرانووه

ردوو

و بنووه اا مسوو د ورد بووه می انووه
(سلران ساوای)372 :0226 ،

زاهد خلوتنشین

دوش

به میخانه شدن

از سر پیمان رفرن

با سر پیمانه شدن

صوفی

ت

رخت و بنه از مسجد به میخانه آوردن

از سر توبه

با سر پیمانه شدن
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در مقایس دو بیت باید گفت صوفی در مقابل زاهد خلوت نشین ،سادگی و صراحت معنایی بیشرری دارد و به همین
میزان از هال معنایی آن و به دنبال آن از بار شاعرانگی آن کاسره میشود .کلم دوش با داشرن وسعت و تنوع معنایی در
شعر حافظ بیت را خیال انگیزتر کرده است .همچنین آوردن پیمان و پیمانه در مقایسته بتا توبته و پیمانته تناستب آوایتی
بیشرری ایجاد کرده؛ گویی شعر سلمان مقدم ورود به دنیای تصویرگری حافظ شده استت« .غزلیتات ستلمان در لطتف
تعبیر و ادای مضامین و معانی شاعرانه و بعضی اندیشه های عرفانی و قلندانه ،نشانگر مرحلهای از تطور و تکامتل ستخن
فارسی است که به حافظ منرهی میشود» (ذکاوتی.)30 :8996 ،
 )2دورشید می ا مشورق سواغر لوور کورد

گر بر

عویش موی لبوی تورک دوواه کون

(حافظ)296 :0231 ،
وود روشوونی بووه عووال عق و و روان رسووید

دورشید می ا مشرق دو چوون لوور کورد

(ابنیرین)21 :0262 ،
خورشید می

مشرق ساغر

طلوعکردن

برگ عیش /تر خواب

خورشید می

مشرق خم

طلوعکردن

روشنی رسیدن به عقل و روان

هر دو شاعر از ترکیب خورشید می و طلوع کردن آن بهره برده اند .ابن یمین مشرق خم را آورده که بتا مشترق ستاغر
حافظ کمابیش یکسان است .ابن یمین در مصراع دوم مضمون خود را آشکارا بیتان کترده؛ ولتی در مصتراع دومِ حتافظ،
تصویر و مضمون با ترکیب برگ عیش کامالً دگرگون شده و با تازگی و نوآوری همراه است .قریح آفرینشگر و ختالق
حافظ فضای این بیت را مانند بسیاری از ابیاتش دگرگون می کند« .قریح در وی به حتدی قتوی و دایترة ابرکتار چنتان
وسیع است که اثر این اسرفاضه نامحسوس گردیده؛ زیرا هرچه از دیگران گرفره در بوت ذوق خود ذوب کترده و ستپس
عنصر جدید درخشان ،کاالی تقلیدناپذیر و غیرقابلوصولی آفریده است که گویی سعدی یک قرن قبل دربتارة وی گفرته
است :حد همین است سخندانی و زیبایی را» (دشری.)91 :8923 ،
تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

تو یههای شاعرانه

 )0م و درسوای عهود اا اهوان سسو نهواد

کووه ایوون ع ووواه عووروس هراردامادسوو
(حافظ)27 :0231 ،

مووده بووه شوواهد دنیووا عنووان دل انهووار

کووه ایوون ع ووواه عووروس هراردامادسوو
(اوحدی مراغهای)7 :0221 ،

دل دریوون پیووران عشوووهگوور دهوور مبنوود

کاین عروسیس

که در عقود بسوی دامادسو
(دوااو کرمانی)211 :0269 ،

ا

جهان سستنهاد

درسری عهد نجسرن از او

عجوزه

عروس هزارداماد

شاهد دنیا

عنان دل ندادن

عجوزه

عروس هزارداماد

پیرزن عشوهگر دهر

دل نبسرن

ت

عروسی در عقد هزارداماد
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گرچه مصراع دوم کمابیش در هر سه بیت یکسان است ،آنچه سبب تمایز ایتن سته بیتت متیشتود ترکیتب اضتافی
مصراعهای اول است؛ «جهان سستنهاد»« ،شاهد دنیا» و «پیرزن عشوه گر دهر» ،ویوگیهای بیان شده بترای دنیاستت .در
بیت اوحدی ،دنیا ابردا شاهد فرض شده است و سپس به صورت عجوزه تصویر می شود و این به تناقض و بی انستجامی
بیت میانجامد؛ ولی در شعر خواجو دلنبسرن در پیرزن  ...بهجای دلنبسرن به  ...از فصتاحت بیتت متیکاهتد .در بیتت
حافظ سستنهادی جهان با عجوزة بیوفای هزارداماد ،سازگارتر است.
 )3واعظ مکون نصویح

با داک کووی دوسو

شووریدگان کوه موا

بوه فوردوس ننگوری
(حافظ)273 :0231 ،

تووا بووه دوواک سوور کوووی تووو بووود منوورل مووا

سر بوه فوردوس نیواری چوو الوب توو فورو

(کرال د ندی)2 :0227 ،
هوس روی تو و دواک سور کووی توو بو

حووور عووین گوور نگشوواید در فووردوس موورا

(هران)301 :
شوریدگان

ما /شاعر

خا کوی دوست

به فردوس ننگریسرن

ت

یم درنیاریم /شاعر

خا سر کوی تو

سر به فردوس نیاوردن

من

هوس روی تو و خا سر کوی تو

در فردوس

یکی دیگر از ویوگی های بن مایه های تصویری شعر حافظ ،فشردگی و موجز بودن تصتاویر و مضتامین استت کته در
مصراع دوم این بیت میبینیم؛ یعنی مضمونی را که کمال در یک بیت بیان کرده ،حافظ در مصتراع دوم بته زیبتایی آورده
است .به نظر میرسد در بیت کمال «چو زلف تو» حشو است و برای پرکردن وزن آمده است.
تصاویر و بنمایههای شعری با محوری

سران

 )0مووررر سووبر فلووخ دیوودم و داس مووه نووو

یووادم اا کشوواۀ دووویش موود و هنگووام درو

گردون چو مرغورار و درو مواه نوو چوو داس

(حافظ)217 :0231 ،
گ اوووی کوووه مرغووورار هرووویبووودرود گیوووا
(امیر معری)26 :0263 ،

مزرع سبز فلک

داس مه نو

کشر خویش و هنگام درو

مرغزار گردون

ماه نو چو داس

مرغزار همیبدرود گیا

حافظ در این بیت با بهره گیری از آسمان و فلک ،تصویر زیبایی خلق کترده استت؛ خواجته بتا کمتک خیتال ،امتور
جمعنشدنی را آنچنان با هم تلفیق و ترکیب میکند که به تابلوی نقاشی زیبایی تبدیل متیشتود .حتافظ بترای پرورانتدن
مضمونی دل انگیز و عبرت آموز ،با کمک اضاف تشبیهی ،فلک را با سرارگانش ،مزرعی سبز و «ماه نو» را «داستی» تصتور
میکند و از تماشای آن یاد «کشر خویش» و «هنگام درو» میافرتد کته هترکس در آن ،آنچته را کاشتت در روز قیامتت
برداشت میکند .قبل از او امیر معزی هم گردون را همانند مرغزار و ماه نو را مثل داسی توصتیف کترده استت .چنانکته
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میبینیم حافظ مفاهیم جزئی شاعران قبل (مثل تشبیه ماه نو به داس و گردون به مرغزار) را گرفره و بتا دختل و تصترف
در آنها ،خوشههای تصویری تازهای خلق کرده است .مزیت دیگر بیت خواجه نسبت بته امیتر معتزی افتزونبتر زیبتایی
موسیقایی ،ادعای یکسانی عناصر تشبیه است .همچنین آوردن مصراع دوم شعر حافظ سبب زیبایی دوچندان بیتت شتده
است .درواقع حافظ آنچه را که از پیشینیان تأثیر پذیرفره در قالب و صورت کاملتری ارائه داده است.
نای هگیری
هدف این مقاله بررسی و مقایس ارتباط تصاویر و بنمایههای شعری حافظ با شاعران پیش از اوست کته بتا مقایست
آنها دالیل ماندگاری سخن خواجه و میزان ابرکار و تقلید در دیوان او آشکارتر متیشتود .نخسترین یافرته ای کته از ایتن
پووهش به دست آمد ،این است که حافظ با آوردن بنمایهها و تصاویر شتعریِ مرترادف بتا شتاعران گذشتره و انرختاب
واژگان و ترکیبات مناسب و کیفیت تألیف آنها ،به روانی و زیبایی مضمون و بیان و موستیقی دستت یافرته استت .یافرت
دیگر اینکه ،گاهی حافظ مضمون و تصویر گذشرگان را با یک تصویر یا صفت یا مصراع ،زیباتر و قطعیتر ستاخره و آن
تصویر را به بلوغ رسانده است .ازجمله عوامل دیگر برتری شعر خواجه ،تغییر بیان جمله با تحول در محور همنشتینی و
جانشینی است که فضای شاعران زیباتری به بیت بخشیده است .فشردگی و ایجاز تصتاویر و مضتامین شتعری ،ویوگتی
بارز دیگر شعر خواجه است .همچنین حافظ با تلفیق تصاویر شعری گذشرگان و ابداع خوش تصتویری جدیتد ،سترآمد
گویندگان در این زمینه است .ازسوی دیگر اسرفاده از صنایع ادبی و آوردن کلمات بته شتکل استرعاری بتر ابهتام آفرینتی
تصویر و حقیقتنمایی آن تأثیر بسزایی داشره است.
پینوش
 .8توضیحاتی که در مقایسه و تحلیل ابیات بیان می شود ،مبرنی بر دریافتهایی است که از ختود ابیتات در شتده استت؛ گتاهی
ممکن است این توضیحات مسردل و اسروار به نظر نرسد؛ زیرا ابزارهای اسردالل در برخی ابیات ،قوی است و گاهی کته ابزارهتا
محدودتر بوده ،ممکن است توضیحات بیشرر ذوقی و شخصی به نظر رسد.
 .4نویسندگان در بررسی سایر ابیات حافظ که در این مقاله به آنها اسرناد شد ،از نسخ خانلری بهره بردند تا اگر تفاوت نستخه ای
وجود دارد در تحلیل به آن توجه شود؛ ولی جز این بیت در ضبط سایر ابیات تفاوتی میان نسخه خانلری و قزوینتی ت غنتی دیتده
نشد.

مناب
 -8ابنیمین فریومدی ،محمود بن یمین الدین ( .)8909دیوان اشعار ،به تصحی و اهرمام حستینعلی باسترانیراد ،تهتران:
کرابخان سنایی ،چاپ دوم.
 -4ادیب صابر ،صابر بن اسماعیل ( .)8919دیوان ،مقدمه و تصحی احمدرضا یلمهها ،تهران :نیک خرد.
 -9اشرری ،بهرام ( .)8919این راه بینهایت ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -2امیرخسرو دهلوی ( .)8929دیوان ،سعید نفیسی ،به اهرمام م .درویش ،تهران :جاویدان.
 -9امیرمعزی ،ابوعبداهلل ( .)8904کلیات دیوان ،با مقدمه و تصحی ناصر هیری ،تهران :مرزبان.

 / 91مرنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و پنجم ،دورة جدید ،سال یازدهم ،شماره ( ،4پیاپی  )24تابسران 8931

 -0انوری ،اوحدالدین ( .)8929دیوان ،به اهرمام محمدتقی مدرس رضوی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کراب.
 -9اوحدی مراغهای ،رکنالدین ( .)8926دیوان شعار ،تصحی سعید نفیسی ،تهران :امیرکبیر.
 -1پورنامداریان ،تقی ( .)8934گمشده لب دریا ،تهران :سخن ،چاپ چهارم.
 -3حافظ ،خواجه شمسالدین محمد ( .)8946دیوان ،تصحی محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران :زوار ،چاپ چهارم.
 .)8904( --------------------- -86دیوان ،به تصحی دکرر خانلری ،تهران :خوارزمی ،چاپ دوم.
 -88حمیدیان ،سعید ( .)8934شرح شوق ،تهران :قطره ،چاپ دوم.
 -84خاقانی ،بدیل بن علی ( .)8914دیوان ،تصحی ضیاءالدین سجادی ،تهران :زوار.
 -89خرمشاهی ،بهاءالدین ( .)8916حافظنامه ،تهران :علمی و فرهنگی ،چاپ دوازدهم.
 .)8916( -------------- -82ذهن و زبان حافظ ،تهران :ناهید ،چاپ هفرم.
 -89خلخالی ،سید عبدالرحیم ( .)8900حافظنامه ،تهران :هیرمند ،چاپ دوم.
 -80خواجوی کرمانی ،کمالالدین ( .)8903دیوان اشعار ،به تصحی احمد سهیلی خوانساری ،تهران :پاژنگ.
 -89دشری ،علی ( .)8923نقشی از حافظ ،تهران :امیرکبیر ،چاپ پنجم.
 -81ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا ( .)8996حافظیات ،همدان :مسلم.
 -83زرینکوب ،عبدالحسین ( .)8934آشنایی با نقد ادبی ،تهران :سخن ،چاپ نهم.
 -46سبحانی ،توفیق ( .)8901تأثر حافظ از عراقی و سعدی ،تهران :پیک ترجمه و نشر.
 -48سعدی ،عبداهلل ( .)8924کلیات سعدی ،تهران :مرکز پخش دنیای کراب.
 -44سلمان ساوجی ،جمالالدین ( .)8990دیوان ،با اهرمام منصور مشفق ،تهران :صفیعلیشاه.
 -49سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( .)8928دیوان ،به کوشش مدرس رضوی ،تهران :ابنسینا.
 -42سیف فرغانی ،محمد ( .)8928دیوان ،به اهرمام و تصحی ذبی اهلل صفا ،تهران :چاپخانه دانشگاه تهران.
 -49عراقی ،فخرالدین ( .)8991کلیات ،به کوشش سعید نفیسی ،تهران :کرابخان سنایی ،چاپ چهارم.
 -40عطار نیشابوری ،فریدالدین ( .)8992منطق الطیتر ،بته اهرمتام و تصتحی ستید صتادق گتوهرین ،تهتران :علمتی و
فرهنگی ،چاپ دهم.
 -49عالئیان ،ملیحه ( .)8993حافظ و خاقانی (بحثی در تأثیرپتذیری حتافظ از خاقتانی) ،پایتان نامته کارشناستی ارشتد،
دانشگاه یزد ،راهنما :محمد غالمرضایی.

 -41فیروزیان ،مهدی (« .)8938ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و ستنجش آن بتا دیتوان حتافظ» ،فصتلنامه تخصصتی
سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،دورة  ،9شمارة .989-439 ،4
 -43قزوینی ،محمد (« .)8949بعضی تضمینهای حافظ» ،مجله یادگار ،شمارة .94-09 ،9
« .)8949( ---------- -96بعضی تضمینهای حافظ» ،مجله یادگار ،شمارة .98-04 ،0
« .)8942( ----------- -98بعضی تضمینهای حافظ» ،مجله یادگار ،شمارة .98-06 ،1
« .)8942( ------------ -94بعضی تضمینهای حافظ» ،مجله یادگار ،شمارة .91-09 ،3
 -99کمال خجندی ،مسعود ( .)8999دیوان ،به تصحی و اهرمام عزیز دولت آبادی با مقدمه و حواشی و تعلیقات ،تهران:
کرابفروشی تهران.

بررسی و مقایس بنمایههای تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر

93 /

 -92کمالالدین اسماعیل ( .)8921دیوان ،به اهرمام حسین بحرالعلومی ،تهران :کرابفروشی دهخدا.
 -99محمودی ،مریم ( .)8936بررسی همانندیهای اندیشگی و عاطفی خیتام نیشتابوری و حتافظ شتیرازی ،پایتان نامته
کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران ،راهنما :علیاکبر باقری خلیلی.
 -90مسعود سعد سلمان ( .)8902دیوان ،به تصحی و اهرمام دکرر مهدی نوریان ،اصفهان :کمال.
 -99مولوی بلخی ،جالل الدین محمد ( .)8920دیوان ،مقدمه و شرح حال از اسراد بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :جاویدان،
چاپ دوم.

 -91نبیلو ،علیرضا (« .)8911بررسی و تحلیل بسامد الله در شتعر فارستی» ،نشتریه دانشتکده ادبیتات و علتوم انستانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارة ( 40پیاپی .929-949 ،)49
 -93نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسف ( .)8992کلیات ،به سعی و اهرمام حسن وحید دسرگردی ،تهران :راد.
 -26یلمهها ،احمدرضا (« .)8919تأثیر حافظ از ادیب صابر ترمذی» ،سالنامه حافظپووهی ،دفرر .464-832 ،88

