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 حافظدیوان  پنهان های متن ی ازیک شناخت  

 ی(اصفهان ۀحافظ از دستورالوزار یریاثرپذ) 

 
 1یکورش قنبر

 2یکزاز نیجلال الدریمدکتر  

 3انیغلامرضا سالمدکتر  

 چکیده

 درواقع او  و جای داردی هرم شعر فارس در اوجزمانی  شعر حافظ از نظر جایگاه مکانی و

 نشعان او راگسعتر  ماالععا ی  روشعنیبه نکته و اینپیشینیان است  و مضامینجام  مفاهیم 

 زدایعیآشنایی در بحثاز دیگران پذیری او بیان اثر و حافظ مناب  ماالعا ی بررسی. دهدمی

نقعد  در زصه در بحثی که امعروخاّ ؛نجدگمی حوز  نقد ادبی و در گرایی روسیدر صورت

 ،گیعردمعیحیاع  نقعد ادبعی جعای درکعه  در ایعن مقالعه ،شعودمی خوانده متن پنهان ادبی

و  عاکنون از نظعر اهعح  حقیع  پذیرفتعه  اثرکه حافظ از آن کنیم معرّفیایم اثری را کوشیده

و  بخشی پنهان از گنجینع  ماالععا ی حعافظ آشکار کردن حقی  این  مسئل  .دورمانده است

فعی معرّاین مقاله هدف  .استآن  و مفاهیمکتاب  از ایناو ذیری اثرپ چگونگیپژوهش در 

نمودی دیگر از علاقع   نشان دادننیز  دوران خواجه و معتبر در متنی ناشناخته در زمان ما و

اسعت  «اصعفهانی ودلیف محمعأ دستورالوزاره »اثر این  .بوده است حافظ به آثار نثر مصنوع

آوردهعای دست بر اساس .رسیده استنژاد به چاپ ضا انزابیاد ریکه به کوشش استاد زنده

زبعان  باشعکوهِ نجینع گ و گمنعامِ شیراز از این اثعر ارزشعمند گیری خواج وهش بهرهاین پژ

 .شده استنمایان  روشنیبه، پارسی

 دیوان حافظ، خوانی حافظ، کتابزاره اصفهانیدستورالو، حافظ ها:واژهکلید

                                                           
 ghanbari.koresh@razi.ac.ir                      رمانشاه ک–دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی  .1

 mJkazzazi@yahoo.es                          لامه طباطبائی )نویسنده مسئول(عاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  .2

 salemian@razi.ac.ir                                               کرمانشاه -دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی 3.
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  مقدمه 

قرارگرفتعه  پژوهنعدگانهای اخیعر معورد اقبعال اثرپذیری حافظ از آثار دیگران در سعال در باب ماالعه

متعون  ماالع  خواجه در آثعار و بیانگر گستر اند، این امر را حافظ  ملت ایران دانسته حافظ وانید .است

 حقیع   ، بعرای اهعحایران و سرایندگاناین گستردگیِ وقوف او بر آثار دانشمندان  و اسلام است و ایران

 بعا ،گیعردمیر این روزگار پیگیری اثرپذیری در حیا  نقد ادبعی جعاید .دآیمی حسابای مسلّم بهنکته

در سعایه  النعد و گعاهفعّ گعاه 1«هعاهسعازهنر»گرایعی، و سعاخت «یسم روسعیلفرما»ی هاهه به نظریّ وجّ

 شعکلیکنعد و آن را بعه معی دیگعران اخعذ شاعر یا نویسعنده گعاه از را 2«مو یف»و یک  گیرندمیقرار

را در بلاغعت قعدیم  مسعئله از اینبخشی کند؛ می 9«زداییآشنایی» یقولدهد و به یم 3ش ر انگیزهنری

  نهانعههعای جدیعد ایعن امعر ا بر اساس دیدگاهامّ ؛داد یجاادبی  یا سرقاتشاید بتوان در بحث اقتباس 

، موضعوعات میعدان آوردندوباره بعه  زدایی وه از اصح آشناییبا استفادبلکه  ،آیدحساب نمیبهسرقت 

 در حعوز  نقعد ،شاعران از دیگعران و اثرپذیریبحث از سرقات ادبی . دداننمی «رستاخیز کلمات»را آن 

رسعی هعا برکه یکی از آن اختصاص داده استگسترده را به خود  یمباحث (.913: 1331رک: فرای، ) یادب

 در ماالعع . های پنهان در اثر اوسعتعبار ی شناخت متن یا متن و به و نویسنده گنجین  ماالعا ی شاعر

 کععوبکععه زریععنچنان ،بحععث نیععز ایععن پععذیری او از دیگععر شععاعران و نویسععندگاناثرشعععر حععافظ و 

 پردازانهنظریّع هعایدیعدگاهدر مراجعه به  .است تسیار حائز اهمیّ، بکندمی اشاره نیز( 112:1311رک:)

وقعوف مقولعه بعراین عالمان ما پیش ها ها و بلکه قرنکه سال بینیممی بیان این نکتهدر ایرانی اسلامی و 

فصعلی  المعجعم قیس رازی در کتابشمس ؛ چنانکهاندث سرقات ادبی به آن پرداختهبح و در اندداشته

سعرقت ادبعی  یعنوبهرا شاعران از دیگران  یهایریاز اثرپذداده و بسیاری را به سرقات ادبی اختصاص

 اخعذ کنعدمعنایی را از شاعری  اگر کسی کرده و آن اینکهرا با ظرافت بیان یک نکته هو البتّ دانسته است

 خواهعد بعر دیگعری  عرجی سعخن او و  خواهد بودخود صاحب آن معنا  ،و بهتر از او آن را بپروراند

و آن را کسعوت عبعار ی نعاخوش دهعد  ی دسعتااند چون شاعری را معنیارباب معانی گفته» :داشت

 ،آرد ه بیعرونو دیگری همان معنی فراگیرد به لفظی خوش و عبار ی پسعندید ادا کندپوشاند و به لفظی 

ب ِلاوّلِ فَلک او شود ومعنی مِ و آن او بدان اولی گردد بعه  .(911: 1311،شعمس قعیس رازی«)ضحُ السعّ

پذیری روشعن در شععر اثر و چند ر قرن هفتمبا عنایت به حضور شمس قیس در شیراز د رسدیم نظر

 :بعوده اسعتگونعه زیعرا روش او نیعز همعین ؛نظر داشته است نیز المعجم به خواجه ،حافظ از کتاب او
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ا اذععان پردازیم که بعدر این مقاله به این نکته می. شکح هنری به آن بخشیدن گرفتن معنی از دیگران و

ر متعأثّ نیعز اصفهانی الوزار دستوریعنی  ،و از یک اثر بخصوصرازی، احافظ شی ماالع  به سا  گسترد 

و معا را  سعازدمعی ما آشعکار چه بیشتر برفی این اثر وسعت دایر  ماالع  خواجه را هرمعرّ و بوده است

یافت کعه  واننمی «بیت»در سراسر دیوان حافظ یک » د.گردانمی کاری او واقف از کیمیا یاز دیگرربه 

یعن مال  باشد. بر فرض محال اگر چنعین معوردی پیعدا شعود، ا سابق بی «صورت»و «معنی»قتباس به ا

 .(103: 1331،کدکنیشفیعی « )خبریمماییم که از منشأ آن بی

 پیشینۀ پژوهش-1

از کلعام شعاعران حافظ های شده به صورت پراکنده به برخی از اثرپذیریهای انجامدربرخی از پژوهش

(  حقی  در اشعار حعافظ، بعضعی 1329قزوینی )است؛ از جمله: شدهی پرداختهو نویسندگان پیش از و

 اسعت.پرداخته عیار وسمک  عرّف شرح ازمتنبی، حافظ پذیریاثر ( به1313علوی )های حافظ؛  ضمین

( به  أثیر اشعار شاعران عرب در کلام حافظ و نیز مواردی از اثرپذیری ایعن شعاعر از 1391کوب )زرین

العدّین اسعماعیح و سعلمان ر کلعام کمالی(  عأث1311است؛ شعفیعی کعدکنی )کردهوجی اشارهسلمان سا

گنجعوی  ازنظعامی گسعترد  حعافظ ( بعه اثرپعذیری1313داده؛ ثرو یان )ساوجی را بر شعر حافظ نشان

انعد؛ کردهدر شععر حعافظ اشعاره ( بعه  عأثیر اندیشعه و شععرخیام1311و غنعی ) است؛ فروغیپرداخته

قافیع  شعاعران پعیش از وزن و همهای همهای حافظ، گاه غزل( در ضمن شرح غزل1312) خرمشاهی

 اسعت.کردههعای مولعوی را بررسعی(  أثیرپذیری حافظ از غزل1319چناری )است؛ حافظ را برشمرده

 دیعوان حعافظدر  الاسعرارکشف و مرصعادالعبادمعواردی از ردّ پعای آثعاری چعون  ( به1311) یآشور

فرهنگعی، بعه معواردی از  عأثیر  برمیراث حافظ اشاره به اشراف ( با1312) انیپورنامداراست؛ هکرداشاره

دور حرا( مواردی از اثرپذیری حافظ از 1311است؛ اقبال )این میراث در سخن خواجه پرداخته را  الصعّ

قنبعری  .تاسعهای شععر خاقعانی و حعافظ را کاویدهمایعهالعف( هماننعدی بن1313؛ کزّازی )دادهنشان

 ای از( بعه پعاره1331شفیعی کدکنی ) و استکردهحکیم  وس را بررسی شاهنام (  أثّر حافظ از 1330)

 هخواجع اثرپذیری به  حقیقی درهیچ  اکنون هارغم این پژوهشعلی .استکردهمناب  سخن حافظ اشاره

خسعتین گعام در ایعن زمینعه حاضعر ن ومقالع  استنشدهپرداخته  اصفهانی محمود الوزار دستور ازکتاب

 .شودمیمحسوب
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 روزگار حافظ -2

شعاه شعجاع  و جعونه در عهعد ابواسعحاا ایخواجعه در دربارهعای شعیراز خاصعّ  ،اسناد  عاریخی بر بنا

بعرای معردی چعون  ایخانعهکتاب هعایوجود گنجینه شکبی و (31:1319،غنیاست ) داشتهد آمورفت

در قعرن هفعتم  الوزارهردسعتوف مؤلّع اصفهانی ه به حضوربا  وجّ .بوده استهای دربار از جاذبه یکیاو

در آن دربارهعا  او اسعت بعه اثعر  وانسعتهراحتعی معی بعهدر قعرن بععد حافظ ا ابکان فارس، در دربار 

شمس قعیس رازی اسعت کعه از  المعجم وجه ویژ  خواجه به مدعا این  مؤید  نیقر باشد.داشتهدستیابی

معا  اسعت وبعردهمیسرهم زمان با اصفهانی در شیراز به بکان سلغری واوران ا قضای روزگار او نیز درد

بعه ظلعم  دورالصعّ هًراحع رچند در آثار  اریخی همچونه هستیم.شاهد اثرپذیری روشن خواجه را از او

 حضور ا ابکان فعارس در زمعان حملع ا امّ .(902: 1311یراوند رک:د، )وشمیپرداخته در ایران ا ابکان

اسعت. آنچنعان کعه صعاحب داشعتههابوده که آن سرزمین را از  عرض مغولان در امان نگول موهبتی مغ

 ی گمنعامی بود پس از مدّکردهآباد پارس کوچدر اثر آشوب در زادگاهش اصفهان به عدل دستورالوزاره

ر صعین ابونالدّدعمی»ا ابکان و به وزیر  یکی از یارانش کتابی در آداب وزارت  ألیف رت به ارشادسعو 

ر ابعوبک یعنعی ،سعد زنگعی در زمعان فرزنعد سععد وزیر دانشمندِاین  است.کردهپیشکش« اسعد ابرزی

کعه اسعت و چنانداشته دانیم که نویسنده در شیراز اعتباریمی پس است.گذشتهرافتاده ودرآنجا دزندانبه

 یرازیشعزرکعوب   نامعشیراز همچون ن دورهکند؛ در آثار آمیرذک .(19:1319،یاصفهان رک:)نژاد انزابی

ه بعبرسعیم کعه ن نتیجعه وانیم به ایراحتی می پس به ؛استشدهاصفهانی یاد داز این محمو (قرن هشتم)

ایگعاهی بعوده جکتعاب در  در قرن هشتم ،در آثار معتبر این مالبو ذکر انتساب نویسنده به دربار دلیحِ

 نهعا در یعک معورد  در  وضیحات خود نژادانزابی باشد.شدهواق حافظ ه مورد  وجّاست  وانستهمیکه 

 ،شعدخواهعددیگعر معوارد کعه در ادامعه ذکعر و بعه اسعتدهکری اشارهتنبپذیری خواجه از بیت مربه اث

فعیِ  المععارفَ نّا« گشعتغایت مستروح و مستأنسو به قدوم نظام ب»: است این آن مورد ارد.دنایاشاره

 .(11: 1319اصفهانی ( )مٌذِمَ هیاهحِ النّ
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 اصفهانی الوزارهکتاب دستور -3

اهعح   وجعه نثر فارسعی بارهعا معورد پذیری خواجه از آثار نظم ونان که در پیشین   حقی  گذشت اثرچ

بسعیاری از  بعه وانعدهعا از نظعر دورمانعدههعا برخعی کتاباست، اما درایعن پژوهشگرفتهقراروهش ژپ

علاقع  ویعژ    حقیع  از نظر اهعح ماندهودور نکت  قابح  ذکر، در این بحث تاس وجه نشدهها اثرپذیری

 دسعتورالوزار  اصعفهانی اسعت کعه در ایعنیکی از این متون کتعاب است؛  خواجه به متون نثر مصنوع

 است.شدهبه آن پرداخته نوشته

از  ،نثعر صعات ایعن نعوعختاز قرن هفتم هجری است که  معام ماین کتاب یکی از آثار نثر مصنوع 

همچنعین  وادیث به عنوان استشهاد در معتن اح نیز آیات و  رکیبات فراوان عربی وابیات و کاربرد  قبیح

از دیگعر شعاعران  ودمنهکلیلهاستفاد  گسترده از اشعار فارسی که گاه از خود نویسنده وگاه به پیروی از 

 و ای داردنعهمنداان اسعتوار و وانبیع ،های برجسعت  نثعر مصعنوعهستند درآن مشهود است ومانند نمونه

 ،ه بعا  فعاوت سعبک نثعرالبتّعاز نظعر مفهعومی اسعت. ایعن اثعر جستههای ادبی نیز سودنویسنده از هنر

 مجموعع از»کتعاب  .گعرددمعیمحسعوب الملکخواجه نظام نام سیاستهمچون  یآثار هدهند  راهادام

هعا را انعد  عا آنکردهران  هیه و  نظیم، برای وزیدباست که در گذشته مردان دین و ا هاییالوزارهدستور

غالباً بعا حکایعات اخلعاقی و  را هاشد آنشد و چنان که گفتهچراغ راه با ،داریدر امر وزارت و مملکت

 عا از حکایعات  آراسعتندمربوط به زندگانی امرا، خلفا، وزیران و دستیاران مملکتی معی اندرزی، معمولاً

 .(12: همان) «پذیرندگیرند و  نّبهانجام عبرتسرند واز قصص بدض شوخوش فرجام  حری

های کتعاب بردشواری نژاد،  صحی  و با شرحی جام انزابییاد زندهمنحصر به فرد این اثر را  نسخ 

سرشار اسعت از لغعات و ابیعات و عبعارات عربعی و  ،صنوعنثر این اثر مکه گفتیم چنان است.هکردچاپ

نیعز در آن بعه وفعور  خعود اوهسعتند که گاه به  صعری  نویسعنده سعرود ابیات فارسی ه اشارات و البتّ

های خواندنی است کعه بعه ضعرورت هحکایات وقصّ وجودهای اثرتابیّهمچنین از جذّ آید؛میچشمبه

انتشعارات  قا  وزیری در مجموع به صفحه 211در این اثر در ده باب و  .گرددمیبحث وموضوع نقح

 .  رسیده استبه چاپ 1319سال در  ،بیرکامیر



 چهارمجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی ساب (                          شمار                                   31

 

 هردستورالوزا حافظ از تضمین -4

 و سععدی و های او همچون  ضمین از رودکی ونیز کمعال اسعماعیحبه  ضمین دیوان حافظدر شروح 

شناسعانه افعزون بعر در آخرین  حقیقات حافظامّا  اکنون حتّی  ؛شده استبرخی دیگر از شاعران اشاره 

سعه جلعدی  ایعن کیمیعای هسعتی ،شرح  حلیلی دیعوان حعافظ ر آثاری همچونآنچه در پیشینه آمد د

شعععر اصععفهانی از  او پععذیری خواجععه و ضععمینای در بععاب اثععرهععم هععیچ اشععاره دانشععنام حافظو

بنعا بعه  بپعردازیم؛نی اصفها  ضمین خواج  شیراز از قصید این ابتدا به دراینجا باید  .استهنگرفتصورت

بعاب  خا مع » :خعوانیممی دستورالوزاره صفح  یکصد و پنج دراوست، خود  صری  نویسنده قصیده از

افتعاده اند  حریعرخدمتش برده می که بهایم و بر  قویدر اجلال دولت این پادشاه گفته که همای قاعه هب

 شد.در زبان قلم آورده ،ها لای  موض  استاز آن گذاشتیم و بعضیفرو

 دخسروا گوی فلک در خم چوگان  و بعا
 

 سععا  ایععوان فلععک عرصعع  میععدان  ععو بععاد 
 

   مهر  و بعر دوش کشعدیشچرخ خود غا
 

 مععاه نو نععح سعم ابعرشِ یکعران  عو بععاد 
 

 خصمت از  شنگی ار بر لبش افتعاد زبعان
 

 چشععم  آبخععورش  یععش سرافشععان  ععو بععاد 
 

 ای از بزم  عو شعدسیبِ شامیّ فلک، میوه
 

 گععوی گعععریبان  ععو بععاد اشغععععوغ مغربی 
 

 عد اکبر چو ظفر مشتری مهر  و گشعتس
 

 زنگععی مقبعح شعب  عاب  فرمععان  عو بعاد 
 

 فلععععک زرانعدودِ سیمین مه ومهرِ جعرمِ
 

 شعرابی و نمکعدان  عو بعاد ،هعر دو در بزم 
 

 زن درگاه  وانعدزحح و شمس دو چوبک
 

 « یععر و معععرّیا یتععاقی وشععاقان  عععععو بععاد 
 

 .(109: 1319)اصفهانی   

اسعت. از سعروده ممدوح نامدار سعدی ،ن قصیده را در ستایش ا ابک ابوبکر سعد زنگیاصفهانی ای

 کعه در شععر حعافظ هعم گعرددمعیمعاوف« زبان قلم»نظر ما به  رکیب قصید  او م  مقدّ ابتدا در همان

 :   شودمیدیده

 قلم را آن زبان نبود که سرّ عش  گوید بعاز»
 

 «آرزومنعدی ورای حدّ  قریر است شعرحِ 
 

 .(301: 1311)حافظ   

 ل این شعر است در همان وزن وردیف: ت است  ضمین مستقیم خواجه از بیت اوّا آنچه با اهمیّامّ
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  وبعاد چوگعان درخعم فلک خسرواگوی»
 

 « وبعاد عرصع میدان ومکان کون ساحت 
 

 .(19: 1311)حافظ   

سعاحت کعون و »را بعه « ان فلعکوسا  ای»یر غیم را نپسندیده و با اندکی  مصراع دوّ گویی خواجه

را کعه قصعیده ظ  معام دارد حعافاسعت. احتمعالدهکربیشتری بیان ااغربا ا را سخن خود و بدیح« مکان

زیعرا  ؛باشعدجستههعای دیگعر او هعم سعودو از قافیعه باشعددیده ،کندمیبه آن اشارهنویسنده دردیباچه 

 رک:اسعت )آورده ها را که لعای  موضع  بعوده،ز آند که در این کتاب بعضی اکنمیاصفهانی خود  أکید

را « معانفر»  نهعا کلمع  قافیع  العوزارهدسعتور در متن موجود ابیاتهای قافیه ازا امّ .(109:1319یاصفهان

 :استبردهکاربه

 نه بعه  نهعا حیوانعات و نبا عات و جمعاد»
 

 «چه درعالم امر است به فرمان  عو بعادهر 
 

 .(19: 1311)حافظ   

 اصعفهانی قصعید  معدحی ستایشعی ا فضعایامّع ،اسعتهرچند حافظ  نها غزلی پنج بیتعی سعروده

 یشعاید بعه دلیعح کو عاهی شععر خعود بعه اغعراا بیشعتر واسعت ساختهنمایعانغزل کو اه خعود دررا

کند، حافظ هعم نعام میم  مام افلاک را ذکرنابینیم اصفهانی در طول شعر گونه که میآن باشد.آوردهروی

اصعفهانی نعام دیگعر  ر فلک اسعت و جالعب آنکعه در قصعید د که دبینگنجااارد را در غزل خود میع

نکتع   .بعوده اسعت عر عاارد از  یر شاعرانه واژ  دید حافظ گویی در ؛شودمیدیده«  یر»یعنی  ،«عاارد»

در کعه ؛ چنانموسیقی درونی واژگعان اسعتبرخلاف شعر اصفهانی رعایت حافظ  شعردر ومشهود مهم

این نکتعه انسعجام  ؛استدهکرار باط عاارد به عنوان دبیر فلک را با دیوان رعایتوی  .شودمیدیده بیت

 :دهدمینشان در مقایسه با شعر اصفهانی او راشعر 

 ای که انشاء عاارد صفت شوکت  وست»
 

 «   عقح کح چاکر طغراکش دیوان  ععو بعاد 
 

 .(19)همان:  

و بعه ملکعوت نیعز  بعردمعیاز سا  افلاک فرا عر رااغراا  ،اوست مندان چنان که ویژگی هنرحافظ 

 د:کشانمی

 طیر  جلو  طوبی قد چون سرو  عو شعد  »
 

 «     غیرت خلد برین ساحت بسعتان  عو بعاد 
 

 .(19)همان:  
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 یل زمعین را جعادر بیعت اوّ بینیم کعهمی کنند.می افلاک مرز اغراا را  عیین اصفهانی ا در قصید امّ

ای از خورشعید ورد کعه اسعتعارهآمغربی را می م مهر و ماه و در بیت چهارم غوغ وّو در بیت د دهدمی

 . در بیت پنجم مشتری و در بیت ششم بعازجای داردآنکه خورشید در آسمان چهارم با  وجه به  است

نویسعی مصعنوع بینعیم کعهمعی .شعماردمعیرا بر در بیت هفتم زحح و شمس و  یر و مریا و مهر مه و

کرده امری که در شععر حعافظ بعه شعکح ار باطات درونی کلمات متوجه برخی از به هم او رااصفهانی 

العا، شعده در بغیعر از ضعمین ذکعراسعت. انگیز در میان عناصعر کلعام متجلعی گشعتهانسجامی شگفت

حات و و اصعالا  رکیبعات داد:جعای و مقولعه عوان در درا معی دسعتورالوزارههای خواجعه ازپذیریراث

 .ها و مفاهیممایهدرون

 ترکیبات و اصطلاحات-5

 تصویر پیگیری چند موتیف و -5-1

 نماجهان عاطر و جام خاطر  -5-1-1

هعایی وجوی متن پنهان یک اثر همچون دیوان حافظ ما بایعد در پعی واژگعان وهماننعدیبرای جست 

برسعانند،  رکیبعات واصعالاحات اثبعاتص بعهپذیری شاعر را از یک متن بخصو وانند اثرباشیم که می

دهنعد در کتعاب اصعفهانی معوارد معیاثر دراین زمینه جایگاه کلیدی را به خود اختصعاص مکرر در دو

؛ نمعا هسعتندوجام جهعان عاطر  رکیب خاطرِدو  ها یافت از جمله آن وانبسیاری از این  رکیبات را می

 :است انگیختهبر این  رکیبات حافظ را به کاربردجادوی مجاورت  زیبایی

 عاطر گعذرم من که باشم که بر آن خاطرِ»
 

 « کنعی ای خعاک درت  عاج سعرممیهالاف 
   

 .(229 )همان:   

پیگیعری یعک مو یعف در آثعار گونعاگون  کنیم؛میرا دنبال «عاطر خاطرِ»درچند اثر  رکیب  دراینجا

 .(139:1ج ،1331کعدکنی، یعیشعف رک:) ردیعگمعیجعایادبی در حیا  نقد ادبی وهمان شعکار منعاب  

در بررسی بسعیاری از منعاب  . بردمیکارخیال( را به) ری صوخواجه حافظ چنان که گذشت یک بار این 

 در قعرن ششعم برای نخستین بعار ایعن  رکیعب خوریم ظاهراًمیپیش از زمان حافظ به نکات جالبی بر

امیزی نیعز حسعّ  ،بعا سعاخت ایعن  رکیعب بجعز اسعتعارهها از نظرساخت هنرسازه است، گشته پدیدار

 رکیبعی از همعان آغعاز ادب فارسعی در متعون ادبعی ساخت استعاره اگرچه به شعکح غیعر آید.میپدید
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ای ساخته شدن آن ریشعه در  فکعر وجایگاه اندیشهامیزی متفاوت است حسّحکایت  امّا  ؛مشهود است

کنعد میااثر هنعری نقعش خعود را ایفع کحامیزی درحسّ (.991:1332،شفیعی کدکنی رک:دارد )اشعری 

امیزی در  رکیعب مجموعع  کعرد،آنچه نباید فراموش»  .(991همعان:«)هنعری اثعر اسعت. جایگعاه حسعّ

 شعودمیظهیری سمرقندی در قرن ششم دیده نام سندبادعاطردر   رین بسامد کاربرد  رکیب خاطرِشیب

ظهیعری چهعار بعار ایعن  رکیعب را  اسعت.شدهع نوشعتهودمنعه بعا نثعری مصعنو که به پیروی از کلیله

فرمایعد،  ادر حمّعح اعبعای آن حعال شعرایف موافقعت اطلاع [پادشاه]دارداگر بنده را محرم» :بردمیکاربه

 حسعب اسعتااعت ومقعدار طاقعت طاععت وبعر آرد ورسم مظاهرتِ خدمتگاری بجای داری وطاعت

)ظهیعری  «همعوم از سعا  آینع  خاطرِععاطر بزدایعدغبعار غمعوم وصعدای صعلای  نمایعد و مااوعت

 «ععاطر اومسعتولی شعد کردنعد  حیّعر بعر خعاطرِاین معنی به سعم  شعاه اِنهعا» .(31: 1391،سمرقندی

عاطر او کی مرج  داد ودیعن اسعت بر خاطر ِ  ا رأی شاه بر مکر وغدرِزنان واقف شود و» و (92)همان:

 ععاطر شعاه بعه صعیقح محبّعت و فرت از صحیف  آین  خاطرِچنانک غبار ن» و (132)همان: «مقرّر گردد.

 اسعت.رفتهکعاربینیم که در جملگی موارد این  رکیب بعرای شعاه بعه. می(219)همان: «مودّت برخاست.

در مدح یکعی از بزرگعان  ای از سید حسن غزنویدر قصیده بار دیگر این  رکیب رادر همان قرن ششم

 بینیم: به نام علی بن عثمان می

 خععععودممتحن اسععععت کععععز خلععععافش»
 

  « ععععاطرش غبعععار اسعععت برخعععاطرِ 
 

 .(11:1312)غزنوی،                                                                                         

ضعمیر » کناربینیم که در ( این  رکیب را مینام  بزرگ )روض  العقولمرزبانقرن هفتم هم در کتاب  در 

کن وخاطر ِعاطر ما را ایضعاح آن احعوال ملک فرمود که شرح حال ایشان عرض» است:رفتهکاربه« یرمن

بینعیم کعه (. می13:1333ملایوی،«)منیر ما در فواید آن حکایت در سمف قبول کشد. ده  ا ضمیرِ سلیت

منیعر را  ب ضعمیرِخواجه در دیوان خویش  رکیع است.بردهکارک بهلِمَ ملایوی نیز این  رکیب را برای

ایعن  نیعزشعمس قعیس رازی  المعجعمهمان قرن هفعتم در  در (.29:1311)رک: حافظ، استدهآورنیز 

ام والتفعات خعاطرِ به ماالع  لاایف کتب دانسعته[سلغرشاه بن سعد]چه میح لایفش» بینیم:می رکیب را 

یس در دور  ابعوبکر سععد دانیم که شمس قعیم (.99:1311)رازی، «عاطرش به ماالع  نوادر علوم دیده

بعار فعارس همعان دوران اصعفهانی هعم در در در (.1031:2،ج1313رک: صعفا،)بعرد میسردر شیراز به

اصعفهانی نیعز  رکیعب را بعرای وزیعر بعزرگ  باشعد.بود که از رازی اثعر پذیرفتعهاست و واندزیستهمی
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رک: ) اسعتبعوده ورد  وجعه حعافظ که بسیار مع شاعری هشتم عماد فقیه درقرن برد.میکارسلغریان به

،  وصیف بوی خوش به نوعی وجه غالعب از نظر کاربرد مو یف معاری و (111:1331شفیعی کدکنی،

را در  «خعاطر ععاطر» نیز در ادب فارسی ویژه دانست، از این دید او را وان می اوست ودر شعرمعنایی 

 است:بردهکارغزل خود به

   .(111:1391)کرمانی،                                                                                                    

 چشعم دوات وزار عش هعم سر» م:بینعییمع هاردسعتورالوزاب را دو بار در کت عاطر خاطرِ  رکیبِ  

 «نمعای اسعرار غیعبععاطرش جعام جهعان ، خعاطرِو شریعت ااع هم زهاب زلال فتویم جلال،  وقی 

 د:ورآمیخاطربهرا شیراز  بیت دیگر خواج  نیز «نماجام جهان»یب  رک البتّه و (21: 1319 ،)اصفهانی

 منیعر دوسعت نماسعت ضعمیرِجام جهان»
 

 «اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت اسعت 
 

 .(29:1311)حافظ   

 ععاطرش خعاطرِ م و چراغ آن خاندان است و نتیجع که در عدل و فضح چشاو  فرزند» :ار دیگرب  

 شعوکت و مبعارزت او ایعن گعحِ ارِ ر برهانی و از ریاض مفاخرت و گلعزروشن ات فضایح او رامقدمّ

آن  نکتع آخر در ایعن زمینعه .(31: 1319 ،انی)اصفه «کفایت باشد ،دماغ اهح معنی است حموَجّه که مُروِّ

پادشعاه بحعر یعنعی این بیت را خواجه در غزلی در سعتایش  ، اریا عصر حافظاست که بنا به گزارش 

منعدی از  رکیعب سعنت بهعره و (301:1319غنعی،رک: ). اسعتین  همتن سرودهالدّ ورانشاه پسر قاب

 است.کردهبزرگان را رعایت خاطر ِعاطر برای شاهان و

 ارباب حاجت وقاف تا قاف -5-1-2

 ه برداشتن به ایشعان ربعفقصّ وظاهراَ در روزگار حافظ با دادخواهی از شاهان  «ارباب حاجات»رکیب  

 هعر اصعفهانی و حعافظاست،  نموده هم به آن اشاره «ن جامهکاغذی»که خواجه با کاربرد مضمون  دارد

ی خواجعه از معتن هعانیز یکعی دیگعر از برداشعت و ایناند بردهکاراین  رکیب را در همین معنی به دو

ملوک عجم از غایت عدل چنان بودندی کعه در هفتعه دو روز » نویسد:اصفهانی می است. دستورالوزاره

دکانی بلند بر  ختی مر ف  نشستندی  ا همه کس را ببیننعد ومقصعود ایشعان آن  در صحرایی پهناور زیرِ

  ده طععر  او گععر گععذر کنععی شععایصععبا بعع»
 

  «  مگعععذارولعععی زخعععاطر ععععاطر معععرا فرو 
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مقصود وخایعب ومتظلّمان بیغرضان مان  وداف  ارباب حاجات شوند بود که درسرایی بنشینند صاحب

 کند:می نیز در غزل خود دادخواهی خواجه (.122:1319اصفهانی،«)وآیس بازگردند.

 اربععاب حععاجتیم وزبععان سععؤال نیسععت»
 

   در حضرت کریم  منعا چعه حاجعت اسعت 
 

 ای پادشعععاه حسعععن خعععدا را بسعععوختیم
 

   «کن که گدا را چه حاجت اسعت آخر سؤال 
 

        (29:1311)حافظ،                                                                                    

ای بععه مععاجرای اسععکندر وخضععر دارد وگععویی بععه شععکح یععک اصععالاح اشععاره «قععاف  ععا قععاف»

کشید، قاف  عا رو صف ب) بینیم:طرسوسی قرن ششم این  رکیب را می نام در داراب است؛رفتهمیکاربه

 گوید:انوری هم می .(92 :2،ج1331)طرسوسی، یواری بستند(قاف د

  لک سنجر از قاف  عا بعه قعاف اسعتگوئید مُ»
 

   «لک سنجر ارزد  ر صد مُ بوسی از آن لبِ 
 

  (119:1311)انوری،                                                                                    

 گوید:عاار می و

 اهی که قاف  ا قاف از عکعس اوسعت روشعن م»
 

   «چون روی  و بدیده پشتی چو دال کعرده  
 

  (911:1332)عاار،                                                                                          

 حافظ:و 

 کععار بگیععر ببععر زخلعع  وچوعنقععا قیععاسِ»
 

   «قعاف اسعت نشینان زقاف  ا گوشه که صیتِ 
 

                  (32:1311)حافظ،                                                                                        

 :گیری یک موتیف دیگرپی، گیسوی چنگ -5-1-3

 شود: مینزاری قهستانی دیده در قرن هفتم در سفرنام  «گیسوی چنگ»مو یف 

    مسعععجد بعععه چنعععگاوگرفتعععه حلقععع»
 

 «   من گرفته روز وشعب گیسعوی چنعگ 
 

 (  92:1331)نزاری قهستانی،                                                                            

 بینیم:را می «گیسوی شب»پیش از آن در دیوان انوری  رکیب 

 سععحر  هععم از ایععن بععود آن کععه وقععتِ»
 

 «   ن ببریعععدشعععب زمععع دوش گیسعععویِ 
 

  .(199:1311)انوری،                                                                           
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هعای هنرنمایی قلعم را بعه  وصعیفات و بیان یک حکایت به رسم متون مصعنوع عنعانِ اصفهانی در

شعع  خواجععه بینیم کععه حکایععت شععاعران  او در سععرودن یععک غععزل سرمسععپارد ومععیشععاعرانه مععی

العمیعد در این حکایت از دستورالوزاره داستان ذوالکفایتین ابوالفت  فرزند ابوالفضعح بن .استگرفتهقرار

نعه رخسعار شعادی را بعی »بعود: خوانیم که در ایّام شباب در هنگام عیش و نشاط بی بعاده مانعدهرا می

الجملعه نعه قرابعه را بعا شعراب های موزون را بی کیمیای فعرح لعذَ ی، فیگلگون  راح، راحتی، نه طب 

هعا پژمعرده و خعاطر ها مرده و جاننه عروس نشاط را با طرب پیوندی، بدین سبب دل خویشی ماند و

ه  ر طعاا نهادنعد و صعلایِگشعت، جفعت سعازِ طعرب بعچنگ پشعولیده ندما شوریده و گیسویِ غصعَ

 ید:گوحافظ می (.1319:19)اصفهانی «دادندسر

 چنگ ببرّید به مرگ می نعاب  گیسویِ»
 

 «  هعا بگشعایند ا حریفان همه خعون از مژه 
 

 (131:1311)حافظ  

 نکت  قابح  وجّه آن است که این بیت حافظ در غزلی با مال : 

 ها بگشععایند بععود آیععا کععه در میکععده»
 

 «  گعععره از کعععار فروبسعععت  مابگشعععایند 
 

 (131)همان:  

های کند. با  وجّعه بعه اثرپعذیریمیرا  داعی اصفهانی ر الوزادستوراست که کاملاً فضای نوشت  آمده

های شیا اشراا؛ ایعن اثرپعذیری حعافظ در یا حکایت الحکایاتجوام دیگر خواجه از متونی همچون 

طلبعد. حعافظ آید که پژوهشعی جداگانعه را میمیحسابای نغز بههطول یک غزل از یک حکایت، نکت

 بعه صعفای دلِ»اسعت داند و آرزومنعد دارد و آن را کار فروبست  خویش میشدن میکده گلهنیز از بسته

کاملاً بعا سعخن حعافظ حکایت اصفهانی  بینیم که موضوعگردد و میکارش گشوده« زدهصبوحی رندانِ

شباهت فضا و روایت بعه جعرأت معدّعی  و« چنگ گیسویِ»ان باعنایت به  رکیب  ودارد، میهمخوانی

است. خاصّه آن که لحعن اصعفهانی هعم داشتهشد که حافظ در سرودن غزل خود به این حکایت  وجّه

است؛ کعه البتّعه اسعتفاده از بردهای همچون  شخیص سوددر بیان خود از هنرسازه و بوده استشاعرانه 

ای همچعون رخسعار آید وکاربرد  رکیبات شاعرانهمیحسابهای نثر مصنوع بهاز ویژگی هنرهای بیانی

ه، مؤیّعد ایعن ادّعاسعت و  شادی، گلگون  راح، کیمیای فرح، عروس نشاط، گیسوی چنگ، صلای غصعّ

 آورد:میبیت دیگر خواجه را فرایاد «صلای غصّه» بی رکنیز 
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 شکفته شد گح حمعرا وگشعت بلبعح مسعت»
 

 «پرسعتسرخوشی ای صوفیان باده صلایِ 
 

 .(13)همان:  

  ر است:برده که شاعرانهکاررا به« کیمیای مهر»نیز خواجه  و

 

 معن و زر گشعت رویِعععععکیمیای مهر  از»
 

 «آری به یعمن لاف شما خعاک زر شعود 
 

 .(193)همان:  

 و (391همعان:عشع  )یمیای ک و (319همان:عزّت )هایی همچون کیمیای با این  رکیب،  رکیب و  

   آیند. میخاطردر شعر خواجه به .(111همان:مراد )کیمیای  و (391همان:فتوح )کیمیای 

 گیری یک موتیف دیگرپی ،شب آبستن -5-1-4

فرخعی ، اصفهانی در شععر دو شعاعر نامعدار ایعران آبستن را در آثار پیش از خواجه و این مو یف شبِ

 فرخی سیستانی: بینیم:م میکمال اسماعیح ه سیستانی و

 بععععدخواه را عقوبععععت زاد           ،شععععب»
 

 

 «شععععب شععنودم کععععععععه باشععد آبسععتن 

 .(301:1333)فرخی،                             

 خوانیم:  دیوان کمال اسماعیح می و در

  آورم روزی بععه حیععفبععه شععب مععی»
 

 « که شب آبستنست  عا خعود چعه زایعد 
 

    .(110:1391،اصفهانی)                                                                                 

 گوید:میعبهرالعاشقین روزبهان بقلی هم در 

 رنعععگ سعععیه چعععه غعععم دارد دل ز»
 

 « زآنکعععه شعععب روز در شعععکم دارد 
 

        .(39:1313)بقلی شیرازی،                                                                                 

مدّت نه ماه بعه امیعدِ اللّیعحُ حُبلعی روز بعه » بینیم:این جملات را می هم اصفهانی   الوزاردستوردر 

او  ،کعن ر، او را بفضح خعود بخعش، آزادگفت جانب هنر راج » (.93: 1319)اصفهانی «کشیدشب می

 ود: )شعر( فرمبا نوید عاطفت و حفاوت، خلاص را

 جععدّ  الععععدّهٌر لععا یبقععی علععی هععزل  و
 

 9«واللیععح حُبلععی لععیس یُععدری مععا یلَععد 
 

 .(11)همان   
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 هستند: از خواجهزیر هاییادآور بیت که (10همان «)بیرون ا خود فلک از پرده چه آرد»

 فعریععععب جهععععان قصععّ  روشععن اسععت     »
 

 «بعبین  ععا چعه زایعد شعب آبسعتن اسعت 
 

 .              (310:1311ظ،حاف)  

  بدان مثح که شب آبستن است روز از  عو»
 

 « شمرم  ا که شب چعه زایعد بعازستاره می 
 

            .(111:1311)حافظ، 

 چند همانندی دیگر  -5-2

 بخت جوان -5-2-1

 ولععیکن گنععده پععیراننعععد و پععیعععران             »
 

 «  بعععخت جعععوانععععمکنععد شفعععاعت می 
 

 (33:1319اصفهانی،)  

 چندان بمان که خرق  ازرا کنعد قبعول »
 

 «  از فلعک پیعر ژنعده پعوش خت جوانتعب 
 

 (133:1311)حافظ  

ین علاالعدّ قصعید  ایعن بیعت ازیک نکته ضروری اسعت:   ذکّر« انندو...پیرگنده ولیکن» تیبدربار  

جلعد در ،اسعتارت غعزنین آن را سعرودهحسین مشهور به جهانسوز ازامرای غوری است که بعد از غ

بف کعه از ضع اسعتآمعده «طفلعان»نخسعت پایعان مصعراع  در« پیعران» یجابه صفا  ات اریا ادبیّم دوّ

کند واز  کعرار نیعز میزیرا  ضادی هنری را ایجاد (99:2ج1313صفا،) رسدنظرمی ر بهتدرس نژادانزابی

 :استبردهکاررا به «جوان بختِ» بی رک زکه سعدی نی نکت  دیگر این نماید.میجلوگیری

 بخت جوان دارد آن که با  و قعرین اسعت »
 

 «  پیععر نگععرد کععه در بهشععت بععرین اسععت 
 

 (12:1319)سعدی  

 است:هدبرهم به کار «بختجوان» صفت مرکب را به شکح «بخت جوان» یوصف رکیب  خواجه

 «نععدانععععم زچععه آزاد نعععکردبنععد  پعععیر   زد رقم خیر وقبولبخت که میآن جوان»

 (31:1311)حافظ،                                 

     نیز: و

 عشع      قدح پعر کن کعه معن در دولعتِ»
 

 «  بعععععخت جهععانم گرچععه پیععرم جعوان 
 

     (221)همان:  
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 عکس روی تو -5-2-2

 افتعد بعر آینعه       عو خوب عکس رویگر »
 

 «   ور آینععهگععردد نععور چععو قععرص خعع 
 

    .(113:1319)اصفهانی،                                                                                             

 چعودر آینع  جعام افتعاد         عکس روی  عو»
 

 «   عارف از خند  می در طم  خعام افتعاد 
 

 .(19:1311،)حافظ                                                                                                     

 ( شعلۀ خورشید5-2-3

 (.31:1319اصفهانی،«)ذرّه ای از نور رخسار او بود ،شعل  خورشیدکنیزکی ماهروی که »

 زین آ ش نهفته کعه در سعین من اسعت»
 

 «   ای است کعه در آسعمان گرفعتخورشیدشعله 
 

 (10:1311)حعععافظ،                                                                                                      

بیابیم در شعر ناصر بخارایی شاعر هم عصعر حعافظ  راای دیگر از کاربرد این  صویراگر بخواهیم نمونه

بعه  باشعد ودیگر شعنیدنی میاز یکع بریکعدیگر و خواجعه پذیری او واثر است که داستان اثرگذاری و

 بعوده اسعت ر مسعناز حعافظ او اند؛ هرچند کعههگذارددرستی روشن نیست که کدامیک بر دیگری اثر

 گوید:است. بخارایی میپذیرفتهگفت که حافظ از او اثروشاید با احتیاط بتوان

 یار چو مه بعر جبعین ماسعت  مهرِ  ا داغِ»
 

 «    زدم آ شعین ماسعت  ایخورشید شعله 
 

   (.111:1393)بخارایی،                                                                                             

 بینیم که بیت بخارایی درهمان وزن شعر حافظ است.می

 لله درّ قائل -5-2-4

ایعن جملعه اثعر  .(119:1319ی،اصفهان...«)ولله درّقائح ودّد بپرورد  قبول آن در حجر لاف و قابل » 

 برد:میاز آن بهره بلاغت عربی بر ادیبان ماست وخواجه هم در شعر خود

 هرنکته ای که گفتم در وصعف آن شعمائح    »
 

 «   وللععه درّقائععحهععر کععس شععنید گفتععا  
 

 .(203:1311)حافظ،                                                                                                 

 دست صبا وزلف شمشاد -5-2-5

 (.11:1319)اصفهانی،« پیرایدمی زلف شمشاد به دست صبا وآراید رواح می غرّ  صباح را به طرّ »
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 کعردم    زشرم آنکه بعه روی  عو نسعبتش»
 

 « خاک در دهان انداخت دست صباسمن به  
 

 (.13:1311)حافظ،                                                                                                     

 روزها رفت که دست من مسعکین نگرفعت        »
 

 « انععدامیقععدی سععاعد سععیم زلععف شمشععاد 
 

  (.321)همان:                                                                                  

 خیزوجم -5-2-6

هسععر بععه گریبععان فکععرت بععرده پععای دردامععن انععده کشععیده، مععوج» هععا متلععاطم خیععز غصععّ

 (.22:1319اصفهانی،«)شده

 حادثعه سعر بعر فلعک زنعد  خیزموجگر » 
 

 « خعویش عارف به آب دیده  ر نکند رخت وپخعتِ 
 

      .(131:1311)حافظ،                                                                                        

 مورسلیمان و  -5-2-7

 کردن به درویشان منافیّ بزرگی نیسعتنظر»
 

 «بعا معورش سلیمان با چنان حشمت نظرها بعود 
 

 .(111: 1311)حافظ                    

 در شععر حعافظ  به او از طری  قصص قرآنی اسعت وو  لمی ع() مانیسلچه آشنایی حافظ با اگر  

داد حکایعت زیبعایی کعه در احتمعال عوانا معیامّع دهعد؛ای معیسلیمان اهمیَعت ویعژه داستان بهخود 

در » باشعد.معورد نظعر او بعوده ،ه سلیمان به ضعیفان داردهست و سخن از  وجّ اصفهانی  اردستورالوز

 ،برسعیدمعبود به مرغعزاری نعزه و صعحرایی دلگشعای  خاصِ د آن بند خبر است که وقتی سلیمان داو

حکایعت طولعانی اسعت  .(103: 1319اصفهانی )«اقامت کشیدند دلکاً در او اب لی مُهَ دافرمود  ا سرا

جبرئیعح بعا اسعتقبال و  اشار  هبرند و ببرای سلیمان میای هدیهه ا ماجرای دو مرغک ضعیف است کامّ

 ؛سعلیمان برداشعت ؛دنعدکردند آن دان  معویز بنهامرغکان خجح خدمت» :گردندمیه گرم او مواجه وجّ

 .(103همان:«)بر سر و چشم نهاد. ؛بوسه داد

 کردندر فراز -5-2-8

 است ودوستان جمعنعد حضور خلوت انس»
 

 «یعععکاد بععععخوانید و در فععععرازکنید و آن 
 

 .(119: 1311حافظ )  
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در  ؛دبعرر به گریبان حیعرت فعرووار سبست و غریببه اجرت در اخانی رفت خانه ردر وار رمتنکّ»

 ،را بپعذیریم پعذیریاگر ایعن اثر (.10: 1319)اصفهانی «نظر بر شاهراه  قدیر نهاد ؛کردروی خود فراز به

 از میعان برخیعزد. ،که از اضداد اسعت «کردنفراز»در معنی شارحان د بودن در  حقیقات ادبی متردّ شاید

 همعان:) قعتیحقهراه ( وشعا319:1311حافظجاه )شاهراه  ی همچونهایخویش  رکیبحافظ در شعر 

 است.بردهکار( را نیز به229:همانعمر )( وشاهراه 312همانسعادت )ه ( وشاهرا31

 و مفاهیمها مایهدرون -6

 رّس -6-1

های دیگعران کعاری دشعوار اسعت زیعرا بخعش مایهمندی یک شاعر یا نویسنده از دروناثبات بهره

کعه  هاییاندیشعه ؛ندسعتهای گونعاگون ایعران هر دورانیره دهای چها برآیند اندیشهمایهزیادی از درون

در بعاب راز در  .انعدواق   فکرا ی مشترک بعودهدر اند و کرار شده بارها در آثارمتفکرانبسیاری از آنها 

بایعد کعه  ؛بندی بر آن و زبعان کلیعد آنفح دولب ق ؛است سرّ ها نهانخان دل» :خوانیممی کتاب اصفهانی

به زیعان  ،چه به زبان آمدهر»: اندفرموده ن صاحبدل نکودارد و عارفاجیب غیب پنهاندر  رّد سعاقح کلی

 شعر( ) .ی لایف است ارباب قلوب راسرّ .«آمد

رها     اذا اَنَععتَ کععم  حفععظ لنفسععک سععّ
 

رک عنععد النععاس اَفشععی و اَضععی ٌ   «فسععّ

 .(92)همان                                     

 آنها را دارای اشتراک در مضمون بدانیم: ته را یادآور بیت زیر از خواجه و وانیم این نوشکه می

 همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخعر »
 

 «هعانهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفح 
 

 .(2:1311)حافظ،   

 کتاب و سفینۀ غزل -6-2

 دارد بیت زیر است:کیدأخوانی  به علاق  او به کتاب دیوان حافظهایی که در ازجمله  بیت

 سعتدراین زمانه رفیقی که خالی از خلعح ا»
 

 «نعاب و سعفین  غعزل اسعت میِ صراحیِ 
 

 (32)همان:  
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 مصعراع(بعود )کتابی در ادب که انیس وحشت و جلعیس وحعدت او »خوانیم: می دستورالوزارهدر 

ایعن  ذکعر 1(91: 1319هانی اصف«)خیرُ جلیس  فی الزمّان کتابٌ از سر ضرورت به خدمت یحیی فرستاد

هعای شعاعران، در بود که با  وجّه به گستر  ماالع  حافظ و وجّه او به دیواننخواهدنکته دراینجا بیهوده

   است.رفتهکارجنس( بهنوع )بیت بالا سفین  غزل به عنوان اسم 

 فضل و محرومی -6-3

ن پرکاربرد است به عنعوان نمونعه محرومی در ادب ایران از مضامی بیان فضح و شکایت از دوران و

کنیم با یادآوری آنکه دیعوان پسعر او یعنعی کمعال اسعماعیح در ایعن میایاسماعیح اشاره به نظر جمال

 وان یکعی از وجعوه غالعب زدنی و سرشار از گلای  شاعر از ممدوحان است به نحوی که میزمینه مثال

 گوید:گلایه دانست. جمال اسماعیح می او رامعنایی شعر 

 حرمان اهح فضح مگر عا بعدان حداسعت»
 

 «رسعد کز لب گذشته لقمعه بعه دنعدان نمعی 
 

 .(201، بدون  اریا:اصفهانی)                                                                                  

نی درحکعایتی . اصعفهابعوده اسعتاین ماجرای فضح و محرومی از مضامین مورد  وجّه حافظ نیز 

ب َ ربعود؛ اخاح ازفحول شعرای عهد خود ممتاز و یگانه بود و از هنروران عصر قَصبَ»نویسد: می السعَ

فلک غدّار و بخت نامسعاعد محعروم  امَا آن فضح و رجحان ادب، نقصان و حرمان دنیاوی او شده و از

 ید: گوخواجه نیز می .(13همان: «)ماندهو محروم

 دهعد زمعام معراد    فلک بعه معردم نعادان»
 

 «   ععو اهععح فضععلی ودانععش همععین گناهععت بععس 
 

 .(113:1311،)حافظ                   

 د:گویمیحافظ و باز 

 داشعت نتعوانفلک طم  نگونِ زگرد خوانِ»
 

 «  برآیعد  که بی ملالت صد غصّه یک نواله 
 

 .(191)همان: 

 خواندنی است: انیاصفه  دستورالوزاربیت شافعی با این مضمون در کتاب 

 کععععونه  الععدّلیح علععی القضعاء و معن و»
 

 «طیععب عععیشِ الععاحم  بعععؤسُ اللّبیععب و 
 

 .(11: 1319)اصفهانی                        
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 گیری نتیجه -7

بعدیح خعود در و حصیح به جایگاه بعی ها کوششبر طب  خداداد براثر سال در این که حافظ علاوه

بعه یعافتن  اهتمعام اهعح  حقیع  به این دلیعح .ندارد ی وجودهیچ شکّ ،است تهیاف ات فارسی دستادبیّ

یعافتن  وپیگیری این زمینع  پژوهشعی  و اسلام ایران و فرهنگ مناب  الهام خواجه از زلالِو  هاسرچشمه

 پژوهنعدگانایعن امراست. بایسته ،شده استکنون پژوهیده های پنهان در شعر حافظ بیش از آنچه  امتن

بعا  هعا در شععر اودریافت برخی دشواریحیا  فضح خواجه، به  نشان دادنکرد که بجز خواهدیاری را

ای را از فضعای ناشعناخته هعای پنهعان وبخش و گردنعدقعادرمتعون دیگعر  ش ازهایپذیریراثشناخت 

 در حعوز  نقعد ،که ریشه در گذشت  بلعاغی معا دارد جوواین جستسازند. فرهنگی عصر حافظ آشکار

نشعان و به قصعد  به همین منظور اصفهانی دراین مقاله دستورالوزار   أکید ما برکتاب گیرد.میادبی جای

 یپعذیره ایعن کعه اثرخاصعّ ؛ اسعتگرفتعهصعورت مصنوع زبان فارسی حافظ به متونِ مندیعلاقه دادن

گونعه کعه آن در شععر خواجعه .مانعده اسعت دوراهح  حقیع  از نظر  اکنونحافظ از این کتاب  روشن

ایعن بحعث  .پعذیردمعییک حکایعت اثعر بینیم که او در سرودن یک غزل از کحّمواردی را می گذشت

  ر گردد.آشکارآن عم  ماالع  خواجه با انجام  حقیقی که  ؛ردیگقراری جدّ ی واند موضوع  حقیقمی

 ضعمین  هخاصعّ  ،ی لفظعی ومعنعاییهعاوجعود مشعابهت واصفهانی  دستور الوزار ماالع  کتاب   

بر حضور اصعفهانی در قعرن هفعتم در دربعار  آگاهی نیز شعر اصفهانی و مستقیم حافظ از این کتاب و

کعه نثعری  را پذیری خواجه از ایعن کتعاباثر ،اشار  متون معتبر  اریخی به این حضور ا ابکان فارس و

ه در ایعن مقالعه بعه ایعن کعگونه آن ؛سازدمیمبرهن و آشنایان با شعر حافظبر پژوهشگران  ،استوار دارد

ت شاید اگعر بعا دقّع ایم.دهکر هاشار دهستنوگاه نیازمند  عم  بیشترض  که گاه بسیار وامواردی و ها ر أثّ

 عری هعای افعزونکنیم. بعه مشعابهت خوانیرا باز اصفهانی  دستورالوزارواجه و کتاب تری دیوان خبیش

جعه بعه شعواهد ارائعه شعده در مقالعه و بعا عنایعت بعه بعا  و بندی این نوشعتهدر جم  امَا یابیم. دست

نیز اسناد  اریخی کعه بعر حضعور نویسعنده در  و شیراز آموزی خواج نکته دانی وسخن و خوانیکتاب

 ،اسعت پذیرفتعه اثعربسیار  دستورالوزارهرسیم که خواجه از این کتاب به این نتیجه می دارند شیراز ابرام

بخعت »و  «چنعگ گیسویِ»و « نماجهانِِ جام»و  «عاطرخاطرِ» چون رکیبا یمؤید ادعای ما بجز   قرین 

مصراعی اسعت کعه  ،«زلف شمشاد» و« عکس روی  و»و « شعل  خورشید»و « ارباب حاجت» و« جوان

ای که باععث . نکتهاست هنشداشاره  به آنجایی ده و  اکنون در کر ضمین الوزارهدستور عیناً از نویسند 
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ه ضعروری اسعت کعه . البتّعاست کرده ه خواج  شیراز را به خود معاوفکه اثر او  وجّ یابیمدر شودمی

 درحوز  نثعر مصعنوع دستورالوزارهد اصفهانی در کتاب محمّ پایان بر استواری نثر و شعر محمود بندر 

کعه خعود  گردیم که همین امر خواج  شیراز را رو متذکّ نهیم اش را ارج وان نویسندگیو  نماییم  أکید

 رمند ساخته به نحعوی کعه از آن متعأثّعلاقه ه وبه این اثر متوجّ ،داندگویی میجم  معانی را لازم  سخن

 .است گشته

 اوّل ز  حت و فوا وجعودم خبعر نبعود    »
 

 «دان شعدمدر مکتب غم  عو چنعین نکتعه 
 

 .(213: 1311)حافظ  

   اهیادداشت

ای اسعت کعه است. منظعور از آن کلمعهکردهوض  artistic deviceر برابرکدکنی د شفیعیاستاد هنرسازه را -1

اسعتعاره،  ،همچعون  شعبیه ؛بتواند  مام شگردها و ابزارهای هنری شاعر و نویسنده را زیعر چترخعود بگیعرد

 ،کعدکنی یعیشعف رک:) دیعفزایبشناسیک معتن ای که به ساحت جمالکنایه یا حذف بلاغی و هر نوع وسیله

1331 :193).   

2-Motive 

بعوده ات شدگی عناصر در یک دوره است. عناصری که از قبعح در ادبیّعفعال motivationانگیزش در برابر -3

   .(199: همان رک:) است

گرایان هععر نععوع نععوآوری در قلمععرو سععاخت و در نظععر صععورت defamiliarizationزداییآشععنایی-9

 .(31همان: رک:) دن.آورای را صورت نو درهر پدید  کهنه ؛هاستصورت

از  او پعذیری عوانیم بعه  أثیرمی دانی حعافظخوانی و نکتعهدر بیان کتاب همچنین در حاشی  این بیت خواجه،-9

طبع  مسعتوحش »بعود: مندی حافظ به متون نثر مصنوع خواهدکه  أیید دیگری بر علاقه یمکناشاره نامهمرزبان

خواند و وفای عهعد ایشعان را همه جای به شیش  شراب شایدرا میان حریفان وقت که  عالی صحبت ایشان 

                                 (.221: 1313)وراوینی « نه  ررا به سفین  مجلس، ازمکار  زمانه مونسی از او به نشین

شود کعه نمیدانسته ؛ شب آبستن است .سازدزمانه با هزل و شوخی و نه با جدّ نمی: »نژادبی رجم  استاد انزا-1 

 .(131 :1319)اصفهانی « دادخواهدای رخزایید و سحر چه حادثهچه خواهد
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 نامهکتاب

هععای ادبععی و فصععلنام  پژوهش  .« أثرپععذیری حععافظ از اثیععر اخسععیکتی» .(1333) .ا ّحععادی، حسععین
 .32-11صص .19شمار   .9دور   .شناسیسبک

  هران: دهخدا.  .به اهتمام حسین بحرالعلومی .دیوان .(1391الدّین. )اصفهانی، ابوالفضح کمال

 .  آفتاب  هران: .چاپ اول.به اهتمام ادیب نیشابوری .دیوان .الدّین. )بی  اریا(اصفهانی، محمّد جمال

 هعران:  .چعاپ اوّل .نعژادنزابیابعه  صعحی  رضعا  .دستورالوزاره .(1319) .اصفهانی، محمود بن محمّد

 کبیر.امیر

 هعران:  .چعاپ پعنجم.به  صحی  محمد  قعی معدرس رضعوی .دیوان .(1311) د.انوری، علی بن محمّ

 فرهنگی.علمی

    . هران: نشر مرکز .چاپ اوّل .شناسی حافظهستی .(1311) .آشوری، داریوش

    هران: نشر مرکز. .چاپ چهارم . رجم  پیام یزدانجو .بینامتنیت (.1310. )آلن،گراهام

 چاپ اول  هران: بنیاد نوریانی.  .به  صحی  مهدی درخشان .دیوان .(1393بخارایی، ناصر. )

آفرینی حعافظ و  أثیرپعذیری وی حماسه» .(1339) .برزگر، احسان؛ محمود طاووسی و مهدی ماحوزی

 .91-29صص  .20شمار   .11دور   .پژوهشنام  ادب حماسی .«شاهنام  فردوسیاز 

 .چعاپ چهعارم .وشش هانری کربن و محمّد معینبه ک .عبهرالعاشقین .(1313بقلی شیرازی، روزبهان. )

  هران: کتابفروشی منوچهری.   

  هران: سخن. .چاپ اوّل .گمشد  لب دریا .(1312) .نامداریان،  قیپور

کعرج: دانشعگاه  .چعاپ اوّل .الاسرارمخزندر مثنوی ایآیین  غیب نظامی گنجه .(1313) .ثرو یان، بهروز

 آزاد اسلامی.

-10صعص  .13شعمار   .فصلنام  شععر .«های مولوی أثیرپذیری حافظ از غزل» .(1319) .چناری، امیر

19. 

چعاپ .به  صحی  محمّد قزوینی و دکتر قاسعم غنعی .دیوان.(1311) .الدّین محمّدحافظ، خواجه شمس

  هران: زوار.                     .پنجم

 .2شعمار   .1سعال  .نقعد ادبعی .«؟مولاناوحافظ دوهمدل یادوهمزبعان» .(1311) .شناس، محمّدعلیح 

 .31-11صص 

های برسعی و مقایسع  مصعرع» .(1339) .حیدری، علی؛ محمّدرضا حسعنی جلیلیعان و مهعدی گراونعد

 .10-31صص  .2شمار   .9سال  .پژوهشنام  نقد ادبی و بلاغت .« ضمینی حافظ از دیگر شاعران
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  هران: نخلستان پارسی. .چاپ اوّل .ژوهیپنام  حافظ و حافظدانش .(1331خرمشاهی، بهاءالدّین. )

                   هران: علمی و  فرهنگی. .چاپ پنجم .نامهحافظ .(1312) .الدّینخرمشاهی، بهاء

 .چعاپ اوّل .به  صحی  محمّعدعلی فروغعی و قاسعم غنعی .رباعیات خیام.(1311) .خیام، ابوالفت  عمر

  هران: اساطیر. 

 .چعاپ اوّل .به  صحی  محمّد اقبعال .السُرورآیهًوالصدورراحهً .(1311) .انراوندی، محمّدبن علی سلیم

                                                                                      هران: زوار. 

چعاپ  .الدّین محمد حافظ شیرازیشرح  حقیقی دیوان خواجه شمس .(1339رستگار فسایی، منصور. )

  هران: پژوهشگاه علوم انسانی و ماالعات فرهنگی. .اوّل

 کبیر. هران: امیر .چاپ چهارم .از کوچ  رندان .(1319) .کوب، عبدالحسینزرین 

 کبیر. هران: امیر .چاپ سوّم .نقد ادبی .(1311) .کوب، عبدالحسینزرین

  هران: سخن. .چاپ اوّل .به  صحی  غلامحسین یوسفی .دیوان .(1319) .سعدی، مصل  بن عبدالله

نگاهی به  أثیرپعذیری حعافظ از » .(1339) .د اسفندیاری مهنیسعیدی، سهراب؛ علی پوردریایی و محمّ

 ربیت حیدریعه: دانشعگاه  ربعت  .المللی زبان و ادبیّاتمجموعه مقالات کنگر  بین .«شاعران متأخّر

 حیدریه.

 . سخن  هران: .چاپ اول .صوفیه زبان شعر در نثر .(1332رضا. )شفیعی کدکنی، محمّد

  هران: سخن. .چاپ دوم سه جلدی .این کیمیای هستی .(1331شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )

  هران: آگاه. .چاپ دوّم .موسیقی شعر.(1311) .رضاشفیعی کدکنی، محمّد

  هران: سخن. .چاپ اوّل .رستاخیز کلمات .(1331) .رضاشفیعی کدکنی، محمّد

  هران: فردوسی. .چاپ ششم .ج دوّم .ایران در  اریا ادبیّات .(1313) .اللهصفا، ذبی 

 وزارت اسعتانبول: .بعه کوشعش احمعد آ عش.سندباد نامعه .(1391ظهیری سمرقندی، محمّد بن علی. )

 فرهنگ. 

  هران: خوارزمی. .چاپ دوّم .بانگ جرس .(1313) .علوی، پر و

 .  اساطیر  هران:.چاپ دوم.د  قی مدرس رضویبه کوشش محمّ .دیوان .(1312غزنوی،سید حسن. )

 .چعاپ هفعتم .ج اول .بحث در آثار و افکار واحوال حعافظ  عاریا عصعر حعافظ .(1319) .غنی، قاسم

 زوار.  هران:

    هران: نیلوفر .چاپ دوم .مترجم: صال  حسینی . حلیح نقد .(1331) فرای، نور روپ.

 .   زوار  هران: .چاپ نهم .به کوشش محمّد دبیر سیاقی .دیوان( 1333فرخی سیستانی،علی بن جولوغ. )
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 .119ص  .113شمار   .کیهان فرهنگی .«اثرپذیری حافظ ازناصربخارایی» .(1311) .اف، صال قربان

صص  .3شمار   .یادگار .«های حافظ... حقی  در اشعار حافظ، بعضی  ضمین» .(1329) .قزوینی، محمّد

19-11. 

مجموععه  .حضعوراقلعیم  .به کوشش علعی دهباشعی .«نگاهی به آثار مسکوب» .(1330) .قنبری،کورش

 .393-393 صص  هران: نشر افکار. .چاپ اوّل. .مقالات

 ابن سینا.    هران:.الدّین همایون فرخ صحی  رکن.دیوان.(1391) عمادالدّین. کرمانی، 

  هران: مرکز. .ششمچاپ  .رخسار صب  خاقانی شروانی .الف(1313) .الدّینکزّازی، میرجلال

  هران: قاره. .چاپ اوّل .چراغی در باد .ب(1313) .الدّینکزّازی، میرجلال 

  هران: قاره. .چاپ دوّم .دیر مغان .ج(1313) .الدّینکزّازی، میرجلال 

 .زبان و ادبیّات فارسعی .«های سوم وچهارم هجری برحافظ أثیرشاعران سده» .(1311) .محمّدی، هاشم

   .190-131صص  .11ر  شما .9سال 

چعاپ  .غلعامعلی آریعا به  صحی  فت  الله مجتبعایی و .العقولروض .(1333) محّمد بن غازی. ملایوی،

  هران خوارزمی. .اول

 .   هیرمند  هران: .چاپ اول .به کوشش چنگیزغلامعلی بایبوردی .سفرنامه .(1331نزاری قهستانی. )

 .«حععافظ ازداسععتان حضععرت سععلیمان دیععوان 113غععزل  اثرپععذیری پنهععان» .(1330-31) .نظری،علععی

 .219-133صص  .39و 39های شماره.3و  1سال  .ادبی هایفصلنام پژوهش

 هران: دانشعگاه شعهید  .چاپ اوّل .شرح خلیح خایب رهبر .مرزبان نامه .(1313) .وراوینی، سعدالدّین

 بهشتی.
 

 
 
 
 
 
 


