فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال یازدهم -شماره اول -بهار  -1397شماره پیاپی39

نوآوریها و مهارتهای حافظ در تصویرسازی با گلها و گیاهان
( ص ) 207-224
مریم علیمرادی(نویسنده مسؤول) ،1دکتر مامد فاضلی ،2دکتر رضا اشرف زاده، 3
شادروان دکتر تقی وحیدیان کامیار

4

تاریخ دریافت مقاله :تابستان1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :تابستان1395

چکیده:
ت ی  ،از بنیادیتریپ عناصر زیبایی شناسی در شعرفارسی است و زمانی که با نگرش و ههان بینی
شاعر همراه می شودو در قالب آرایه های باغی خا ،نمود مییابد ،بر پویایی و وتارک آن میافنایدح
از ویژگیهای شعر حافظ که با ههانبینی شاعر ارتباطی م ستقیم دارد ت صویرآفرینیهای زیبایی ست
که با نگاه نافذ خود در خلال مضخخامیپ شخخعری در قالب آرایه تش خ یص و تشخخبیه از آن بهره میبردح
حافظ در ایپ امر از پدیدههای طبیعی همچون گلها و گیاهان در ترسخخیم تصخخاویر ذهنیش اسخختفاده
میکند و صخخورخیالهای زیبایی با باغت خا ،میآفریندتا مهارت و نوآوریهای خویش را به نمایش
بگذاردح نگارنده در ایپ نو شته برآن ا ست تا بر ا ساس عن صر ت ش یص که در بی شتر بیتهای شعری
حافظ با ت شبیه همراه آمده ،نگرش شاعر بنرگ ادم فار سی ،حافظ ،را در ایجاد مفاهیم ذهنیش به
ایپ پدیده های طبیعی دریابد و با بررسی ایپ آرایههای ادبی ،به الیههای شعریش دست یابد و گلها
و گیاهان که نمادی از وهود انسخخانند و صخخفتها و اعمال و رفتار انسخخانی پذیرفتهاند در شخخعر وی
بازنماییم و به ایپ نتیجه د ست یابیم که حافظ با مهارت و خاقیت و صف ن شدنی خویش ،هر کداه
از ویژگیهای انسانی را به گلی یا گیاهی نسبت داده و به گونهای بدیع آفریده که گویی ایپ ذهنیت
از گلها و گیاهان ویژه خود حافظ و به ناه او در ادم فارسی ربت شده استح
کلمات کلیدی :حافظ ،ت ی  ،تش یص ،تشبیه ،گ  ،گیاه
1ح دانشجوی دکتری زبان و ادم فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحدمشهد b12alimoradi@yahoo.com
2ح استاد تماه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهدM.fazeli@yahoo.com
3ح استاد تماه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهدR.ashrafzadeh@yahoo.com
4ح استاد تماه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد
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مقدمه:
شاعران بنرگ از همله حافظ ،برای پویایی و زیبایی بی شتر ،شعر شان را واب سته به عن صر خیال
تش خ یص و تشخخبیه میدانند و از ایپ راه تجربه ،احسخخاس و ادراک خود را از ههان بیرون به نمایش
میگذارندح« حافظ از یک دیدگاه شخخخاعریسخخخت اهتماعی و گاه دقیقا حوادث پیرامون خود را به طرز
بسخخیار هنرمندانهای بیان میکندکمتر بیتی ازوسخخت که در آن صخخنعت یا صخخنعتهایی به کار نرفته
با شدآرایة ادبی او ب سیار دقیال و ح سام شده ا ست و غالبا با کلمات دیگری از شعر روابط معنایی
ایجاد میکند ،اهمیت ا سا سی حافظ از نظر تفکر ا ست تفکر او ب سیار گ سترد ست نه عارفانة ما
اسخخت و نه عاشخخقانة ما و از طرفی هم تازه و هم قدیمی و ریشخخه دارسخختح»(سخخیر غنل در شخخعر
فارسخخی ،شخخمیسخخا)135،:حافظ تفکرواالی خود را در قالب همه صخخنایع بویژه تشخخبیه و تشخ یص
هنرمندانه بیان کرده ا ستحهاندارانگاری در ادم فار سی اعتقاد گذ شتگان را میر ساند«،آدمیگونگی
همواره یکی از استوارتریپ بنیادهای باورشناختی در ههان بینی و فرهنگ اسطورهای بوده استحححدر
چشخخم انسخخان اسخخطورهای ،درختان،کوهها ،رودها ،و دیگر پدیدههای گیتی آدمیگونهاندحتی میتوان
گفت آدمیانی از گونة دیگرح»(بیان ،کنازی )127 ،:برا ساس ایپ طرز تفکر ،شاعران از ابتدا به ایپ
آرایة بیانی توهه خا ،داشتهاند و از شاعران سبک خراسانی به بعد بنا به موضوع شعر و زمانة خود
از ایپ آرایه بهره بردهاند و ذهپ و ضخخخمیر خود را در اشخخخیای بیهان دمیدهاند وآنها را به کارهایی
وادا شتهاند« ش صیت ب شی به هانوران و پدیدههای بیجان یکی از شگردهای عامدر ب سیاری از
تمثی های اخاقی و فل سفی ا ست ،در تمثی های اندی شه ،غالباً امور انتناعی و مفاهیم و خ صای یا
تیپها ،ش صیت انسانی پیدا میکنندمثاً خیر و شر در هفت پیکر نظامی دو ش صیت داستانیاند،
در سخخیرالعباد سخخنایی نفس ناطقه که یک امر انتناعی اسخخت به هییت پیری نورانی ظاهر نمیشخخود و
ب سیاری از صفات و خلقیات در شک دیوافعی و اژدهاوححح نمایان می شوند در تمثیلهای م سیای هم
وفا ،خرد ،امید ،مرگ ،غرور ناه ش صیتهای داستانیاندح»(باغت تصویر ،فتوحی)126 ،:و به قول
شفیعی کدکنی« زیباتریپ صور خیال در شعر تصرفیست که ذهپ شاعر در اشیا و در عناصر بیهان
طبیعت میکند و از راه نیروی ت ی خویش بدانها حرکت و هنبش میب شخخخد و در نتیجه هنگامی
که از دریچة چشخخم او به طبیعت و اشخخیا مینگریم همه چین در برابر ما سخخرشخخار از زندگی و حیات
استح»( شفیعی کدکنی ،صورخیال )149، :تصرف در اشیا و ایجاد رابطة انسانی با آن گاه از روی
خودآگاهیست و گاه از روی ناخودآگاهیست که در شعر بسیاری از شاعران ما از روی خود آگاهیو در
شعر برخی دیگر مث مولوی از روی ناخودآگاهی ست و در شعر حافظ ایپ خ صی صه به هر دو صورت
نمود داردح از آنجا که ت صاویر شعری هر گوینده نماینده روا و ش صیت و طرز اندی شه و اح ساس
اوست و هر تصویر گوشهای از ذهپ آفریننده را آشکار میکند ،بنابرایپ شناخت و بررسی ایپ عوام
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و تصاویر در غنلهای حافظ ما را به شناخت بهتر وی هدایت میکند زیبایی تصاویری که تش یص در
کانون آن قرار گرفته ا ست نا شی از سه عام میدانند«:به نهایت ر سیدن پیوند همانی میان دو چین
مسخختق و هدا از هم؛ هریان نوعی حرکت و زندگی در متپ تصخخویر؛ انگینش اعجام و شخخگفتی با
دیدن رفتاری ب صخخو ،از موهودی که در عالم واقع صخخدور چنان فعلی از او قاب تصخخور نیسخختح»(
مظفری ،خی خیال ) 96،:آرایه تش یص در شعر شاعران  ،زمانی که در کنار تشبیه قرار میگیرند
موهب ت ی زیبا شنا سی بی شتر شعر میگرددچنانکه در ب سیاری از ت ش ی صهای شعری حافظ در
زمینه طبیعت بویژه گلها و گیاهان ایپ خصخخلت آشخخکار اسخختح در تشخخبیه میتوان بسخخیاری از امور
متبایپ و متضخخخاد را که از نظر حس و تجربة عقلی دور از یکدیگر قرار دارند در یک موضخخخوع همع
کرد ،در واقع ت شبیه باعث مج سم کردن و مث ساختپ چینی ا ست که خود غایب ا ست و به طور
عادی ظهوری نداردح»( شفیعی کدکنی ،صورخیال )72 ،:و از ایپ طریال ا ست که ب سیاری از امور
انتناعی را با شباهت ساختپ به امور حسی ،ملموس هلوه میدهندح همچنیپ «،تشبیه ،هسته اولیه و
مرکنی خیالهای شخخاعرانه اسخخت ،صخخورتهای گوناگون خیال و نین انواع تشخخبیه مایه گرفته از همان
شخخباهتیسخخت که نیروی ت ی شخخاعر میان اشخخیا کشخخف میکندح»( پورنامداریان ،سخخفر در مه)181 :
بنابرایپ تشخخبیههای شخخعری حافظ ،در کنار تش خ یص به فهم بهتر تصخخویر کمک میکنند و نقاشخخی
زیباتری را نمایش میدهندتا از ایپ طریال ارزشخخهای شخخعری حافظ بازتام بهتری پیدا نمایدح در ایپ
راستا ایپ پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
 -1چگونگی ویژگیهای انسانی در وهود پدیدههایی چون گلها و گیاهان
 -2بیان نگرش شاعر به طبیعت در قالب آرایه تش یص و بیشتر تش یصهایی که آراسته به تشبیهندح
 -3نوآوریها و مهارتهای حافظ در خلال تصاویر شعری

برای پا سخ به ایپ سوالها ابتدا شعرهایی از دیوان حافظ که پیو سته به گلها و گیاهانند و صفات
انسانی پذیرفته اند است راج و سپس بر پایه زیباشناسی تش یص و تشبیه تالی و بررسی میشود تا
افال ذهپ شاعر و مهارتها و خاقیتهای وی بهتر ک شف شودح در زمینه صور خیال در شعر حافظ
پژوهشخخهایی صخخورت گرفته اسخخت از همله :کتام گلسخختان خیال حافظ ،از خسخخرو فرشخخیدورد ،که
تشبیهها و استعارههای حافظ را بررسی کرده استح
 مقاله تشبیه و استعاره در شعر حافظ ،از خسروفرشیدورد ،چاپ در مجله وحید ،مهرماه 1352ح ساختمان تشبیه و استعاره در شعر حافظ ،از خسرو فرشیدورد ،چاپ در مجله خرد و کوشش درسال 1352ح
 رسخخاله دکتری صییورخیال در دیوان حافظ ،از علیرضخخا مظفری در سخخال 1357ح که در آنتصخخویرهای خیالی از همله ،تشخخبیه ،اسخختعاره ،کنایه ،مجاز و همچنیپ اسخخطورههای ملی را بررسخخی
کرده استح
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 ر ساله دکتری صور خیال در شعر حافظ از مامدح سیپ ا سکندری در سال  1351که بهطبقهبندی انواع شیوههای خیال حافظ پرداخته استح
 مقاله تودرتویی صورخیال در شعر حافظ ،از احمد شوقی نوبر ،چاپ در ف صلنامه ت ص صیادبیات فارسخخی ،که در آن ،اسخختعاره ،کنایه ،تشخخبیه ،ایهاه و پارادوکس از هنبهی ترکیبگری ذهپ
حافظ بررسخخی میکند و بیان میدارد حافظ ،در ایپ زمینه تابلوهای خیالانگین پدید میآوردکه همه
مناظر را باید یک هاتیم کردح
 کتام صورخیال در شعر حافظ از گنبددری اعظمی راد ،که نوی سنده به تف سیر و نقد غنلیاتحافظ میپردازد و توضیااتی درباره آرایههای ادبی به کاررفته در آن میدهدح
 مقاله بررسی خالقیتهای شعری حافظ در مفهوم سازی عشق از شیریپ پورابراهیم و مریمالسخخادات غیاریان ،چاپ در مجله علمی و پژوهشخخی نقد ادبی ،در ایپ مقاله از خاقیتهای حافظ در
تصور مفهوه عشال در چارچوم استعاره شناختی باث میکندح
 صور خیال در شعر حافظ و سعدی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات دانشگاه آزادمشهد ،که مقایسهای بیپ صورتهای خیال در شعر حافظ و سعدی ارائه میدهدح
اما به ایپ صورت که پژوهشی درخصو ،تش یصهای شعر حافظ آن هم در زمینه گلها و گیاهان
دیوانش ،صورت گرفته باشد موهود نیست و همیپ امر دلی انجاه ایپ کار استح
ت ش یص :نوعی ا سناد مجازی و از مباحث فپ بیان ا ست ،ب سیاری از خ صو صیات آن با تعریفهای
استعاره مکنیه قاب تطبیال است که میتوان آن را تش یص اهمالی خواند و ونوع دیگر آن تش یص
تف ضیلی ،مواردی ست که شاعر ا شیا و مظاهر طبیعت را به صورت ان سانی در نظر میگیرد و آنان را با
تماه خصوصیات انسانی توصیف میکندح(واژه نامه هنر شاعری ،میرصادقی )70،:تش یصهای ایپ
مباث بیشتر از نوع اهمالیندحدر مباحث نقد ادبی و زیبایی شناسی همراهی دو یاچند آرایه در کنار
هم به عنوان یکی از عوام زیبایی ارر بررسخخی میشخخودح بررسخخی آرایة تشخخبیه در کنار تشخخ یص با
طبیعت زیبای گلها و گیاهان تنوع کاربرد ایپ آرایه را بیش از پیش به ما میشناساندح
اگر ب واهیم تعریفی از طبیعت دا شته با شیم ،هرچه در خارج از ذهپ ت صور شود و عینیت دا شته
با شدطبیعت گویند و آنچه ما رادر ایپ تاقیال در شعر حافظ بر مبنای صور خیال ت ش یص یاری
میدهد باث در مو ضوعی ح سی و ملموس از طبیعت که شام گلها و گیاهان ا ست ،میبا شد؛ به
عبارت دیگر هرگونه تصور ذهنی و خیالی که حافظ از عناصر طبیعی گلها و گیاهان در شعر خویش
دارد و به طریقی از آن درت صویرآفرینیها و خلال مهارتهای خود از آن ا ستفاده کرده ا ستح غرض از
اسخختفادة آرایة ادبی تش خ یص در گلها و گیاهان دیوان حافظ و طرا ایپ مسخخیله،ارزشخخگذاریاهمالی
منابع فکری و هنری حافظ در بیان شاعرانة او ،از ایپ طریق ستح تا دریافته شود حافظ هنرمندانه و
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ماهرانه تصخخخویرهایی از طبیعت در شخخخعر خویش هلوه گر سخخخاخته اسخخخت که باید ربت و ضخخخبط
هنرمندیهای وی شودححافظ در کامش« تموج طبیعت بیکرانه است،خون سیال طبیعت در س نش
میجوشخخد ،حافظ در کامش از زهره و مشخختری گرفته تا نسخخیم و طوفان بنیانکپ و زمیپ و کوهها و
درختان عظیم تا پرندگان کوچک انداه زیبا و حبام ناچین و شخخبنم بیمقدار و ذرهای که سخخرگردان
آسمانهاست،سود میجویدو س نش را به مدد آنها غنی و بیانش را مورر و تصویرگرمیسازدح»(حافظ و
پیدا و پنهان زندگی ،ر ستگار ف سایی )306،:سریان طبیعت بویژه گلها و گیاهان در شعر حافظ از
خ صایص عمده شعر او ست و افکار و معانی بلند پایه شعرش را تات ال شعاع قرار میدهدطبیعت در
بیش از نود در صد از غنلهای حافظ هلوهگر ا ست که در ایپ میان بیش از صد غنل از دیوان حافظ
به گلها و گیاهانی تعلال دارد که در قالب صنعت تش یص ظاهر شدهاند -در قسمت بعد تعداد غنلها
و نمونه های آن توهه خواهد شد -حیرت و شگفتی اینگونه از ا شعارش آنجا ست که حافظ ساده و
روان برای مقا صد عارفانه و عا شقانه و هر اندی شة دیگری از آنها سود میجوید و ب سیاری از صفات
انسانی راچه از هنبة شباهت انسانی به طبیعت و چه از هنبة صفات و افعال آدمی به طبیعت آشکار
میسازدح در ایپ پژوهش پیش رو مش ص گردید که حافظ با تکیه بر عنصر تش یص و تشبیه یا در
وههشبههای ت شبیه خود همانندی کاملی بیپ انسان و طبیعت برقرار کرده است و یا در تش یصهای
خود ،یکی از افعال ،صخخفات و یا اهنای هسخخمانیاز وهود انسخخان را به آنها نسخخبت داده اسخختح برای
آشکاری ایپ موارد ،به ذکر شواهدی از شعر حافظ که به خلال تصویرهای هنری در زمینه تش یص
و بعضا تشبیه با گلها و گیاهان است میپردازیم و از آنجا که ذکر و تالی تماه ابیات شعری در ایپ
مجموعه می سر نی ست به مواردی چند ب سنده و بی شتر از ت ش ی صهایی ا ستفاده کردهایم که تواه با
آرایة تشخخبیه باشخخد و زیبایی و زمینة باغی کاه را در نوآوریهای بهتر حافظ دوچندان سخخازدح برای
برر سی شواهد شعری ،ابتدا به ن سبتهای افعال ان سانی به گلها و گیاهان و سپس ن سبتهای صفات
انسانی ودر پایان نسبت اهنای انسانی به گلها و گیاهان پرداخته میشودح
الف)نسبت اعمال و رفتار انسانی به گلها و گیاهان در شعر حافظ:
گلها و گیاهان در نگاه نافذ حافظ افعال ان سانی به خود میگیرند و همچون ان سانی به کارو فعالیت
میپردازند و اهدافی دنبال میکنند وبرای هلوهگری ذهنیات شخخاعر در مقاصخخد تمثیلی به کار گرفته
می شوند هرچند که ن سبت ایپ اعمال به گلها و گیاهان ممکپ ا ست ساخته خود حافظ نبا شد و به
قول بارت« ت ی شخخاعرانه آن نیسخخت که تصخخویرها را بسخخازند بلکه باید آنها را دگرگون کنندح»(نقد
تفسیری ،بارت روالن)32، :و ما شاهدیم که تصویرهای زیبای شعر حافظ تقلید صرف از گذشتگان
نیست یا خود مبدع آن است یا دگرگون کننده تصاویر شعری قب چنانکه در موارد زیر شاهد آنیم:
بند قباگشودن:

 / 212سبک شناسی نظم و نثر فارسی – شماره پی در پی  – 39بهار 97

بنخخد قبخخای غ نچخخة گ خ م یگشخخخود بخخاد
خون شخخخد دلم به یاد تو هرگه که در چمپ
(دیوانححافظ :غنل)102
باز شدن غنچه به باز کردن بند قبای غنچه به باد ن سبت داده ا ستح«قبا لباس بلندی بوده ا ست
پیش باز ،بابندی در کمرگاه ،که دو طرف قبا را روی هم مینهادندو آن بند را به کمرگاه آن گره
میندندح«(فرهنگ بازیافتههای ادبی،ج ،1اشخخرفزاده)203 ،:کنار رفتپ کاسخخبرگهای غنچه از روی
گلبرگهای گ به بند قبا تعبیرکرده که با کنار رفتنش تپ غنچه آ شکار می شود هدف شاعر از بیان
ایپ تشخخ یص یادآور ایپ نکته اسخخت که شخخکوفاشخخدن گ در چمپ مرا به یاد تو میاندازدح پنهانی
تشخخبیهی صخخورت گرفته که وهه شخخبه آن آشخخکاری و ظهورسخخت و بر منیت تش خ یص بیت افنوده
استحتازگی ایپ تش یص در نسبت دادن بند قبا به غنچه گ که توسط باد گشوده میشود و عاوه
بر زیبایی ،فرحب شی و شادکامی خاصی در م اطب پدید میآوردح
دل از حقیقت نهفتپ:
ورع خخخاطر از آن ن کتخخه ماشخخخخام ی کرد
آن که چون غن چه دلش را زحقی قت بنه فت
(دیوانححافظ :غنل)143
آرایه ت ش یص و ن سبت برخی از حاالت ان سانی به پدیدههای طبیعت با شک ظاهری پدیدهها
تناسب دارد ایپ مسیله در رابطه با غنچه در ایپ بیت مصداع داردچرا که غنچه به دلی بسته بودن،
از نظر شاعر حقیقت را در خود پو شیده داردحت صویر ت شبیه دل به غنچه به سبب پو شیدگی و راز
نهفتپ به بیان تش ص شعری کمک شایانی داردح« دل م نن اسرار حال استح»(فرهنگ اصطاحات
و تعبیرات عرفانی ،سخخجادی )387،:و انسخخانوارگی غنچه که حقیقت را پوشخخیده دارد،بیانگر ایپ
نگرش از وهود حافظ است که رازهای وهود آشکار نمیشود مگر اینکه خود بیانگر آن باشیمح
دهزدن:
تو سخخخیاه کم بها بیپ که چه در دماغ دارد
زبنفشخخخخه تام دارمکخه ز زلف او ز ند ده
(دیوانححافظ :غنل)117
بنف شه در شعر حافظ« ت صویرگر زلف و موی و رخ سار و خمیدگی و اف سردگی ست و به صورتهای
طره مفتول بنفشه ،بنفشه سربه سجود ،بنفشه سیاه ،بنفشهزار ،تام بنفشه ،بوی بنفشه ،خط بنفشه
ا ستح»(حافظ و پیدا و پنهان زندگی ،ر ستگار ف سایی )318،:که در برخی از ایپ ترکیبها صنعت
ت ش یص به عهده داردح در ایپ بیت ،بنف شه موهب پیچ و تام شده؛ زیرا از زلف یار صابت کرده
ا ست و چون در ایپ حد نبوده صفت دیگر ان سانی که کمبهایی ست ،به خودگرفته ا ستح در ایپ بیت
چهار عم و صفت ان سانی به بنف شه ن سبت داده شده ا ست؛ تام دادن ،ده زدن ،کمبهابودن ،خود
بنرگ بینی(چه در دماغ دارد)در کنار ایپ ت ش ی صهای آ شکار ،ت شبیه پنهانی زلف به بنف شه وهود
داردح زیبایی و مهارت و توانایی بیبدی حافظ در ایپ بیت از آنجا ست که دیگر شاعران نهایت زلف
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را به بنف شه ت شبیه میکنند؛ اما اینکه بنف شه از ایپ که ده از زلف مینتد و باعث ح شم و رنج می شود
از ابداعات خود حافظ اسخختححافظ با خلال ایپ تصخخویر هنری مفهوه بلند هر کس نمیتواند در زمره
اولیا باشد و یا از آنان صابت کند با توهه به اینکه شناسایی آنها هرچند در ظاهر یکی است اما در
باطپ متفاوتندحهمانگونه که موالنا در شناخت اولیای الهی میگوید نمیتوان بیپ اولیا و ان سان عادی
مقایسه کرد :
گر چه باشخخخخد در نبشخخختپ شخخخیرشخخخیر
کخخار پخخاکخخان را قخخیخخاس از خخخود مخخگخخیخخر
(مثنوی ،مولوی)37 ،:
آمدن و سر به سجده گذاشتپ:
بنفشخخخه در قده او ن هاد سخخخر به سخخخجود
کنون که در چمپ آمد گ از عده به وهود
(دیوانححافظ :غنل)219
از عده به وهود آمدن برای گ و سجده کردن بنف شه در برابر آن ت صویر تازهای ست که حافظ در
قالب ت ش یص ارائه داده ا ستحتعبیر شکوفایی گ به «از عده به وهود آمدن» ،یادآور خلقت ان سان
اسخخت ،که دیگر مائکه همچون گ بنفشخخه در برابرش به اذن خدا به سخخجده افتادند چون اشخخرف
م لوقات اسخخخت ،گ که در دید حافظ از بیپ دیگر انواع گلها برتری و ارهایت داردهمچون خلقت
انسان ماتره استح نوآوری خافظ در ایپ تش یص ،تعبیر شکوفایی گ به خلقت آدمیستح
آهنگ رحلت ساز کردن:
ناله کپ بلب که گلبانگ دل افکاران خوشخخسخخت
ناگشخخخوده گ نقام آهنگ رحلت سخخخاز کرد
(دیوانححافظ :غنل)43
آهنگ رحلت ساز کردن ،از افعال آدمی به گ نسبت داده است هدف حافظ از به نظم آوردن ایپ
آرایه ادبی ،ایپ اسخخت که دنیا و تعلقاتش زودگذرسخخت یا به تعبیر باارزشخختر دیگر،هلوههای همال
خداوندی زودگذرسخخت و اگر درنیابیداز شخخما دور خواهد شخخد و به همیپ علت بلب راکه نمادی از
وهود خود یا دیگر ان سانها ست ،به افغان ک شاندهتا شدت تی سف خود را بیان داردح یا به دیگر بیان،
حافظ از ایپ اندیشه و تش یص بهره میگیرد تا تغاف دل از عشال یار بیان کندح
گفتپ:
ناز کم کپ که در ایپ باغ بسخخی چون تو شخخکفت
صخخخباده مرغ چمپ با گ نوخاسخخخته گفت
(دیوانححافظ :غنل)81
ت صویرآفرینی زیبای حافظ با صنعت ت ش یص در قالب گفتگوی میان مرغ و گ آورده و ا شاره به
ایپ نکته از اخاقیات حافظ دارد که فریفته شدن و به خود بالیدن امری ناپ سند ستحگ و بلب دو
یار همیشگی در اندیشة حافظندح
سرفروداشتپ:
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که گر بدورسخخخی از شخخخره سخخخر فرو داری
به سخخخرکشخخخی خود ای سخخخرو هویبار مناز
(دیوانححافظ :غنل)446
سرو که به دلی راست قامت بودنش به سرو آزاد مشهورست همه وقت سبن و تازه است و کمال و
زوالی در آن نیسخختح»(برهان قاطع ،برهان :ذی واژه) دایره کاربردش در شخخعر حافظ بسخخیار وسخخیع
اسخخت و به تنهایی و در ترکیب با واژههای دیگر هم در معنی حقیقی و هم در هنبههای تصخخویری
فراوانی یافت می شودهم چون بیت قب بیانگر هنبه اخاقی وهود حافظ ا ست که به خود نازیدن و
بالیدن ارزشخخی نداردو گاه خجالت زدگی به همراه داردح شخخاعران گذشخخته قد و قامت و رعنایی را به
سرو نسبت میدادند ،در اینجا حافظ صفت شرمساری که از صفاتیست که آدمی در مواقع خجالت و
گاه اشتباهاتش ر میدهد ،برای سرو آورده استح
برافروختپ آتش:
ک نون کخخه اللخخه برا فروخخخت آ تش ن مرود
بخخه بخخاغ تخخازه کپ آ ی یپ د یپ زردشخخخ تی
(دیوانححافظ :غنل)219
ت صویر سرخی گ الله به آتش نمرود تعبیر تازهای ستح م صراع دوه شعر ،عم ان سانی افروختپ و
استعارة آتش که سرخی گلهاست نشان از ایپ دارد که باید شادی را برافروخت و شعله ور کرد چنان
که گ سر در فص بهار اینگونه استح البته حافظ با آوردن آتش اشارهای ظریف به سر رنگی می
هم دارد با توهه به آییپ دیپ زردشتی که « در دیپ زردشت باده و آتش مقدس بوده استح»(فرهنگ
بازیافتههای ادبی ،اشخخرف زاده )49، :حافظ با بیان ایپ تش خ یص و با توهه به اینکه شخخرام«غلبه
عشال را گویند و ایپ م صو ،کامان است که در نهایت سلوک اخصند ،شرام به طورمطلالکنایه
از سکر مابت و هذبه حال است،عشال ،ذوع و سکر را به شرام تشبیه کردهاندح»(فرهنگ اصطاحات
و تعبیرات عرفانی ،سجادی)498 ،:و با ایپ تعابیر هدف شاعر از بیان ایپ تش یص توهه به عشال
و سکر و هذبه الهیست نه توهه به شرام مادیح شکوفایی گلها در بهار باید تجدیدکننده و توهه به
عشال بیشتر الهی باشدح
خروج ریاحیپ:
زمیپ بخخه اختر میمون و طخخالع مسخخخعود
شخخد از خروج ریاحیپ چو آسخخمان روشخخپ
(دیوانححافظ :غنل)219
ریاحیپ(گلها) که موهب رونال و سخخرسخخبنی طبیعتند با فع انسخخانی خارج شخخدن از زمیپ ،آن را
مانند آسخخمان روشخخپ میکنندح تش خ یص ایپ بیت ،ذوع همراه با شخخادی و نشخخاط حافظ را از دیدن
بهاربیان میداردح
غرع عرع شدن:
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که غنچه غرع عرع گشخخخت و گ به هوش آمد
ت نور اللخخه چنخخان بر فروخخخت بخخاد بهخخار
(دیوانححافظ :غنل)175
سه صنعت تش یص پیاپی ،تنورالله ،غرع عرع شدن غنچه ،هوش آمدن گ  ،آورده و همه به باد
بهار نسبت داده استح شاعر با خلال ایپ تصاویر شادی و نشاط خود را از آمدن بهار ابراز داشته استح
دیگر موارد ایپ قسخخخمت عبارتند از:خدمت دختر رز رسخخخیدن(غنل)18به خاک راه نشخخخسخخختپ
چمپ(غنل )47گره گ شودن غنچه()32خندیدن گ (غنل)81دان ستپ الله( غنل )101گفتپ بنف شه(
غنل )113شاد آمدن بنف شه(غنل )145شکایت کردن غنچه(غنل)145نگاه کردن نرگس()164خون
چک یدن گ ()169پوشخخخ یدن ال له( )174سخخخوار شخخخدن گ (غنل )219ها مه ق با کردن گ (
غنل)264صخخخابت گ (غنل )276یارشخخخدن گ (غنل)277آتش زدن گ ( غنل )291توهه کردن
گ (غنل)291گریبان چاکی گ ( غنل)300سخخرپیش افکندن نرگس( غنل )305سخخاغر گیری الله(
غنل )346د یدن ال له( غنل  )364با گ راز گفتپ( غنل )392کرشخخخ مه بر سخخخمپ کردن(غنل
)397هلوه بر صخخنوبرکردن( غنل )397پرسخخیدن احوال گ (غنل  )415هاه به دسخخت گرفتپ گ و
الله(غنل )444مورد پ سند واقع شدن گ ( غنل )446رها شدن گ از د ست غم( غنل  )450زر و
سخخیم داشخختپ گ ( غنل )454بیرون آمدن گ ( غنل  )454نشخخسخختپ گ ( غنل  )486الف زدن
نرگس(غنل)490
گلها و گیاهان به عنوان رمنی از ه ستی ،پیوند نمادیپ ب سیار عمیقی با وهود ان سان دارندو همه
نماد حیات ،بالندگی ،پاکی ،نور در گردونة هسخختیاند و بیانگر راز و رمن حیات بشخخریح حافظ شخخاعر
آشخخخنای طبیعت به برکت انس با طبیعت شخخخیراز و به مددآن طبیعت را نمادی از رمن و رازهای
رحمانی میداند و افعال و کارهایی به آنها نسخخخبت میدهد که بیشخخختر بیانگر حاالت روحی مثبت و
منفی بشخخر چه در حالت عادی و چه عرفانی اسخختح با شخخناخت بهتر گلها و خصخخوصخخیتی که هر
کدام شان دارند به بره ستگی و کمال ا شعار حافظ در راهنمایی ان سان به سوی تعالی بی شتر پی
میبریم ،بویژه اعمالی هم که به آنان نسبت میدهدتناسب با ویژگی آن داردح
حافظ در چه غنل از دیوانش ،اعمال و رفتار ان سانی را به گلها و گیاهان ن سبت داده ا ست که در
ایپ میان از گیاهان تنها از چمپ یاد میکند و صفت خاک راه بودن که با روی زمیپ قرار گرفتپ آن
هم وانی دارد ،نسخخبت میدهدو از میان گ ها ،از غنچه ،گ  ،الله ،بنفشخخه ،نرگس ،سخخمپ ،صخخنوبر،
ریاحیپ یاد میکند و به هر کداه اعمالی فراخور حال شان ن سبت میدهدکه در صد بی شتر ایپ اعمال
م تص خود حافظ است :
گلها و گیاهان

اعمال انسانی که پذیرفتهاند

چمپ

به خاک راه نشستپ

غنچه

گره گشودن ،شکایت کردن ،بند قبا گشودن،پنهان کردن
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گ

خندیدن ،خون چکیدن ،سخخوارشخخدن ،هامه قباکردن ،همنشخخیپ شخخدن ،یار
شدن ،آتش زدن ،توهه کردن ،گریبان چاک کردن ،رازگفتپ ،احوال پرسیدن،
هاه به د ست گرفتپ ،مورد پ سند واقع شدن ،رها شدن ،زر و سیم دا شتپ،
بیرون آمدن ،نشستپ ،گفتپ ،آمدن ،آهنگ رحلت سازکردن

الله

دانستپ ،پوشیدن ،ساغرگرفتپ ،دیدن ،آتش افروختپ

بنفشه

گفتپ ،شادآمدن ،ده زدن ،سربه سجده آوردن ،تام دادن

نرگس

نگاه کردن ،سرپیش افکندن ،الف زدن

سمپ

کرشمه کردن

صنوبر

هلوه کردن

ریاحیپ

خارج شدن

با تیم در هدول باال در مییابیم که گ (گ سر ) در نظر حافظ بی شتریپ پذیرش اعمال آدمی
را به خود گرفته ا ستو آن میتواند گویای طبیعت اطراف حافظ با شد که گل سر و دواه بوتة آن در
موقعیت اقلیمی شیراز بیش از دیگر گلها بوده ا ست و دیگر اینکه گ سر با ن شاط و فرحب شی
زیادی که نسبت به گلهای دیگر دارد میتواند نظر آدمی را به خود بیشتر هلب کندح
م) نسبت دادن صفات انسانی به گلها و گیاهان در شعر حافظ:
فرشخخخیدورد دادن هان به بیهانها را از نقشهای شخخخاعرانة صخخخفت میداندح او میگوید« :یکی از
نقش های شاعرانه صفت هان دادن به بیجان ا ست شاعر با آوردن اینگونه صفات که اخت صا ،به
انسان و هانداران دارد به ابر و باد و گ وححح هان میدهدح(درباره ادبیات و نقد ادبی،ج 2فرشیدورد،:
)855و ایپ س پ فرشیدورد همان است که در تش یصهای شعری حافظ به صورتهای زیر تجلی
یافته است:
داغ کشیدن:
مخخا آن شخخخخقخخاقخیخم کخخه بخخا داغ زادهایخم
ای گ تو دوش داغ صخخخبوحی کشخخخیدهای
(دیوانححافظ :غنل)364
داغ ک شیدن صفت ان سانی برای گ به همراهی آرایه ت شبیه وهود شاعر به ت شبیه آورده ا ست تا
تام درد و داغهای شاعر مصداع بیشتری پیدا کندکه از ابتدای عمرش همچون شقایال زادة درد و
داغ استح « داغ نشانی از آهپ تفته که بر بازو و پشت یاران ،غامان و بردگان مینهادند برای نشان
کردن او ،یا برای مالکیتح ایپ داغ نشان بردگی یا تعلال و گاهی شکنجه بوده است(منتهی االدام) با
توهه ب ه معنی داغ و آوردنش با گ شخخخقایال ،دیدگاه حافظ را در ایپ بیت بدیپ گونه تعبیر کرد که
ما از لاظة تولد داغ و نشخخخانی تعلال و مالکیت وهود خداوندی را بر پیشخخخانی خود داریم و او مالک
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ما ستح ن سبت داغ به شقایال ،ن سبت تازهای در شعر حافظ نی ستدر شعر شاعران قب هم دیده
میشود؛ اما نوآوری حافظ در خلال آن زاده شدن با داغو از ابتدا داغ بر پیشانی نهادن استح
هوان بودن:
در سخخخخایخخة تو بلبخ بخخاغ ههخخان شخخخخده
ای گ ل بپ هوان بر دولخخت ب ور کخخه مپ
(دیوانححافظ :غنل)321
هوان بودن از صفات نیک و شادی آور ان سانی ست که به گلبپ ن سبت داده ا ست و با همراه کردن
گلبپ و بلب و باغ مراعات نظیر زیبایی را پدید آوردسخخت ماهیت فکری حافظ در ایپ بیت در رابطه
با تش یص ،توهه به معشوع و شهره شدن با وابستگی به وی داشتپ استح
طرم داشتپ:
مرغ خوش وان طرم از برگ گ سوری کرد
غن چه گلبپ وصخخخلم زنسخخخیمش بشخخخک فت
(دیوانححافظ :غنل)142
در ایپ بیت که حافظ  6مظهر م تلف طبیعت یعنی غنچه ،گلبپ ،نسیم ،مرغ برگ ،گ سوری در
کنار هم ن شانده ا ست طربناکی که از صفات نیک ان سانی ست به مرغ ن سبت داده ا ستحمرغ در کنار
گ در بی شتر غنلهای خافظ دیده می شود مرغ در ادبیات عرفانی به طور مطلال به معنی روا آمده (
فرهنگ ا صطاحات و تعبیرات ،سجادی )713 ،:حافظ در ایپ ت ش یص با توهه به معنی عرفانی
مرغ ،شادمانی و طرم روا را در رسیدن به مابوم توصیف کردهاستح
بیوفایی و تبسم:
ب نال بل ب عاشخخخال که های فر یادسخخخت
نشخخخان عهد و وفا نیسخخخت در تبسخخخم گ
(دیوانححافظ :غنل)37
تب سم گ که از صفات ان سانی ست شکوفایی چند روزه گ ا ست که با توهه به عمر کوتاهش،
وفاداریش نمیپایدح
سراپرده نشینی گ :
تا سخخخراپرده گ نعره ز نان خوا هد شخخخخد
زیپ ت طاول که کشخخخ ید از غم هجران بل ب
(دیوانححافظ :غنل)164
طرا ایپ تش یص که گ را در سراپرده نشانده و بلب به سمتشنعره زنان میرود به دلی س تی
که از دوری او کشخخیده ،حکایت وارهای را در ذهپ تداعی میکند که قهرمان آن گ و بلبلی هسخختند
که در دیوان حافظ اغلب در کنار یکدیگر آمدهاند نعره زدن نهایت شخخخعف بلب را میرسخخخاند و نظر
حافظ در ایپ خیالانگینی نشاط و شادابی است که بعد از تام س تیها نصیب آدمی میگردد یا به
تعبیر قرآن« :فَانَّ مَعَ العُسرِ یُسرا» که معنی آن،بعد از هر س تی البته آسانیستح( ،94آیه )5روزبهان
در شرا شطایات خود از «بلب به روا تعبیر میکند( روزبهان ،شرا شطایات )225 ،:با توهه
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به آن حافظ در ایپ بیت غم و ناراحتی از قب بودن روا را در نظر دارد که با رسخخیدن به سخخراپرده
گ ب سط مییابدو خو ش الی خود را با نعره زدن بلب بیان میداردحتعبیر باغ و بو ستان و مکان گ
به سراپرده گ که بلب م ست را به سمت خود میک شاند با همن شینی دیگر کلمهها در ایپ بیت از
ابداعات خود حافظ استح
مست بودن:
ن هد به پای قدا هر که شخخخش دره دارد
دوباره ف ص طرم شد که همچو نرگس م ست
(دیوانححافظ :غنل)119
واژه نرگس  44بار در دیوان حافظ آمده ا ست ت شبیه شش گلبرگ سپید نرگس به دره و سپس
نسخخبت مسخخت به نرگس دادن بنا به اعتقاد دیرینهایسخخت که در فرهنگ و آییپ ایرانیان ،گ نرگس
نماد ایند ماه ا ست و گذ شتگان ماه را چ شم آ سمان در شب میدان ستند و چ شم ن شاندهندة خرد و
بینش اسخختو از اینجاسخخت که در تمامی شخخعر شخخاعران نرگس به معنا و مفهوه چشخخم آمده اسخخت و
مستیاز نظر عرفانی« مستغرع در سکر را گویندح» (فرهنگ اصطاحات و تعبیرات ،سجادی )722:و
حافظ با ایپ صفت در کنار نرگس و با توهه به اینکه نرگس مظهر ایندبانو وخرد و دانش است ،بیان
میدارد که کنار زدن تعلقات که پای بند عق و خرد ا ست و د ست یافتپ به م ستی که الزمه ع شال
است الزه و ضروریستح هدید و تازه بودن خماری و مست بودن نرگس در ایپ بیت حافظ ،از تشبیه
زیباییست که شاعر در مصراع دوه بیت آورده و نرگس تماه هستی خود که شش برگش است فدای
قدا باده دانسته استح
پایبند بودن:
که چو سخخرو پای بندسخخت و چوالله داغ دارد
دل مخخا بخخه دور رویخخت ز چ مپ فراغ دارد
(دیوانححافظ :غنل)117
سخخرو از همله درختانیسخخت که بیش از هر درخت مورد عاقه حافظ اسخخت و حافظ هم در معنی
حقیقی و هم در معنی وصخخفی ازآن فراوان یاد میکندح پای بند بودن کنایه از وابسخختگی شخخدید به
چینی داشتپ است و پای بندی به ارزشها و توهه به مرکنیت عشال آدمی را از هرگونه توهه به غیر
باز میداردح سرو و الله صنعت ت ش یص دارندو آن پای بندی و داغدار بودن ا ست حافظ با ق صر ایپ
دو صفت برای دل آن را از هرچه غیرایپ صفات ا ست دورکرده ا ست ،پایبند بودن و داغ م بوم
دا شتپ دربردارندة همیع صفات نیکی ست که دل را از هرهایی و هرزه بودن رها میکندح ت شبیه دل
به سرو ووهه شبه پای بند بودن از دیگر زیبایی شعریستحعلت توهه حافظ به سرومیتواند ریشه در
ایپ داشته باشد که در شاهنامه فردوسی می وانیم با پذیرش دیپ زردشتی توسط گشتاسپ «،اولیپ
فده برای گسخخترش ایپ آییپ ،درخت سخخروی که زردشخخت از بهشخخت آورده بود در مقاب آتشخخکده
مهربرزیپ در کا شمر میکاردحححح و از دیگران درخوا ست میکند بتپر ستی را رهاکنند ک شنی ببندند و
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بر سایة ایپ سروبپ بگذرندو ایپ سرو اولیپ پرستشگاه و قبلهگاه زردشتیان میشود و نماد بهشتح(
درخت شاهنامه ،پورخالقی چترودی)37 ،:داغداری الله صفت تازهای نی ست که حافظ مبدع آن
باشد؛ اما وقتی با پایبندی سرو همراه میشود و ایپ صفت انسانی را به خود میگیرد تا عذر بوستان
نرفتپ را موهه سازداز بدایع و آفرینشهای حود حافظ استح
طرم انگینی:
بخخه شخخخخادی ر گ خ بیخ غم زدل برکپ
بهار و گ طرم انگین شخخخد و توبه شخخخکپ
(دیوانححافظ :غنل)388
طرم انگین شدن از صفات نشاط آور انسانیست که در پی حاالت و احوالی خوش به انسان دست
میدهد ت وهه به مظاهر طبیعت و تجدد دوباره حیات ،در نظر حافظ ،عاملی برای رهایی از غم و
غصههاستکه در بسیاری از اشعارش آدمی را به دیدار لذت آفریپ آن فرامی واندح
سرکش بودن:
هم چون بنفشخخخخه بر سخخخر زانو نهخخادهایم
بی زلف سخخرکشخخش سخخر سخخودایی از مال
(دیوانححافظ :غنل)365
سرکش بودن از صفات منفی ان سانی که به زلف ن سبت داده ا ست زلفی که به بنف شه هم ت شبیه
شخخده و وههشخخبه آن خمیدگی و اناناسخختح از دید دیگری«یک معنای باریکترو دور از ذهپتر ایپ
بیت ،چنیپ اسخخت :بنفشخخه هم که سخخر بر زانوی اندوه و مال دارد ،در واقع از دوری زلف سخخرکش
تو ستح»(خرم شاهی ،حافظ نامه)1022 ، :حافظ با بیان ایپ ت ش یص ناراحتی حا ص از هجران و
دوری را به تصخخخویر در آورده اسخخختحبا توهه به ایپ که در نند عرفا «زلف ،غیبت هویت را گویند که
هیچ کس را بدان راه نیسخخختح»(هدایت ،ریاض العارفیپ)39، :تناسخخخب زلف و سخخخر و زانو در کنار
تش یص و تشبیه ستودنیستح صفت سرکشی برای زلف به دلی عده دسترسی به آن از مهارتهای
حافظ در خلال ایپ مضمون شعریستح
دیگر موارد ایپ ق سمت عبارتند از :کر شمه نرگس( غنل  )16طره مفتول بنف شه( غنل )25نرگس
مسخخختانه(غنل )24نرگس عربدههوی(غنل )26داغداری الله( غنل )58نرگس فتان(غنل )75نرگس
هماش( غنل)107مردمداری نرگس( غنل )143بیاعتمادی گ (غنل )120شخخخوخی نرگس( غنل
 )127بیرونقی گخ (غنل )127خونیپ دلی اللخخه( غنل )137نرگس هخخادو( غنل )141صخخخفخخای
سمپ(غنل )145سرگرانی نرگس( غنل  )157شاهد بازاری بودن گ (  )161نرگس مست(غنل)195
کاسخخه گردانی الله( غنل)262نرگس فتان (غنل  ) 271فی گ ( غنل  )277هلوه گ صخخوری (
غنل  )295غم واری شخخخمشخخخاد ( غنل  ) 314لب خندان غنچه ( غنل  ) 350آم ِ روی الله (غنل
 ) 362تنگدلی غنچه ( غنل  ) 367خجالت شم شاد ( غنل  ) 370نرگس م ست (غنل  ) 379اف سر
سلطان گ ( غنل  ) 390دلتنگی غنچه ( غنل )392ترو تازگی بنفشه ( 394غنل) کرشمه نرگس (
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غنل )409تام بنفشخخه (غنل ) 411حسخخپ و لطافت ارغوان ( غنل ) 429نرگس م مور (غنل) 433
ده زبانی سو سپ (غنل ) 442عروس خوش بودن دختررز (غنل )460تنگدهانی غنچه ( غنل) 475
خرامانی شمشاد (غنل ) 493و (غنل ) 495خندانی غنچه (غنل) 495
حافظ همچنیپ در حدودچه و پنج غنل از دیوانش ،صخخفات انسخخانی برای گ ها و گیاهان آورده
است؛ گیاهانی که از آنها یاد میکند و صفات انسانی میپذیرند ،سرو و شمشاد و رز است و گلهایی
همچون ارغوان ،الله ،گلبپ ،نرگس ،بنف شه ،سمپ ،غنچه ،سو سپ ،ذکر میکند و صفاتی را به آنان
نسبت میدهد:
گلها و گیاهان

صفات انسانی که پذیرفتهاند

ارغوان

حسپ و لطافت

الله

داغداری ،خونیپ دلی،کاسه گردانی ،آمِ روی چهره

گلبپ

هوان

گ

بی اعتمادی ،بیرونقی ،شاهد بازاری ،فی
وفا ،داغدار

نرگس

کرشخخخمه ،مسخخختانه ،عربدههوی ،فتان ،هماش ،مردهدار ،شخخخو  ،هادوگر،
سرگران ،مست ،فتان ،م مور

سرو

پایبند

بنفشه

طره مفتول ،تر و تازگی ،تام

سمپ

صفا

شمشاد

غم واری ،خجالت ،خرامانی

دختر رز

عروس خوشچهره

غنچه

خندانی ،تنگدلی ،دلتنگی ،تنگدهانی

سوسپ

ده زبانی

ر سان ،هلوهگر ،طرم انگین ،بی

با توهه به هدول باال بیشتریپ صفت از آن نرگس و کمتریپ صفت انسانی ارغوان و گلبپ و سرو و
سمپ و سو سپ به خود گرفتهاند در اینجا ایپ م ساله مطرا ا ست که اخت صا ،برخی از ایپ صفات
به گلها و گیاهان ،م تص خود حافظ نی ست آنان را از دیگر شاعران برای بیان م ضامیپ عالی خود
اقتباس کرده استو چون شاعری صاحب سبک است آن اقتباسات در آرار او چنان مستای میشود
که گویی خود حافظ مبدع ایپ خیال انگینیهای شخخعری برای گلها و گیاهان اسخختح چنان که اشخخاره
رفت و در نمونهها شخخاهد آن بودیم ،باید گفت صخخفتهایی که به عالیتریپ وهه در کنار دیگر واژهها
میآورد همان صخفات نیک و بد آدمیسخت که مرتبط با نوع اندیشخه و تفکر ات حافظ در های های
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بیتهای شخخعری واقع میشخخوند تا به بهتریپ شخخک گویای هنر حافظ و برهسخختگی کاه او در خلال
اینگونه آرایههای ادبی با شندتا مطلب دلپ سند افتدح ذکر ایپ نکته هم ضروری ست که در ات صال ایپ
صفات به گلها و گیاهان،حوادث اهتماعی ،تاری ی و سیاسینمانه حافظ نین بیتیریر نبوده استح
ج)اهنا انسانی که به گلها و گیاهان در شعر حافظ:
نسبت دادن اهنا انسانی به گلها و گیاهان در دیوان حافظ به شرا زیر است که بیشتر به چهره و
اهناء چهره برمیگردد همچون ر  ،کف ،عارض ،چشخخم وححح و برخی هم به مازمات آنها مث نقام و
آ ستیپ و دیگر به اح شاه درونی همچون خون و هگرح و ن سبت ایپ اهنای ان سان به گلها و گیاهان
در  23غنل از دیوان حافظ دیده میشود:
کف گ ( ) 44همال دختر رز( ) 64خون شخخقایال (  ) 112هگر الله ( )116خون ارغوان () 161
روی گ ( ) 130نقام گ ( ) 130زلف سنب (  ) 130عارض نسریپ (  ) 167چشم نرگس ( 167
) زلف بنفشه ( )192نقام گ ( ) 239زلف سنب (  ) 345عارض سوسپ ( ) 345روی گ ()401
زلف شمشاد ( )467آستیپ گ ( ) 482طره سنب (غنل) 388
برای نمونه در اشعار زیر:
طره :طره را برای شمشاد میآورد
سخخخخایخخه تخخا بخخاز گرفتی زچمپ مرغ چمپ

آشخخخ یان در شخخخکپ طره شخخخمشخخخاد نکرد
(دیوانححافظ :غنل)138

زبان :سوسپ را ده زبان تصور میکند
بسخخخان سخخخوسخخخپ اگر ده زبان شخخخود حافظ

چو غن چه پیش تواش مهر بر ز بان باشخخخد
(دیوانححافظ :غنل )160

دوش :سوسپ سجاده به دوش دارد
خود گرفتم کاه فکنم سجاده چون سوسپ بدوش

همچو گ بر خرقه رنگ وی مسخخخلمانی بود
(دیوانححافظ :غنل)218

زلف  :سنب دارای زلف است
چوعطرسخخخای شخخخود زلف سخخخنب از ده باد

تو قیمتش بخخه سخخخر زلف عنبری بشخخخکپ
(دیوانححافظ :غنل)399

ر :برای الله ر متصور استح
مخخخیخخخچخخخکخخخد ژالخخخه بخخخر ر

اللخخخه

الخخخمخخخداه الخخخمخخخداه یخخخا احخخخبخخخام
(دیوانححافظ :غنل)13
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نسخخبت اهنای انسخخانی به گلها و گیاهان هم بر اسخخاس ویژگیهای ظاهریشخخان اسخخت مث زلفبرای
سخخخنب و روی برای گ به ههت لطافت گلبرگهایش و هم به دنبال آاله درونی که به آنها نسخخخبت
میدهد از اهنایی همچون خون و هگر یاد میکند ،مث خون ارغوان و هگر اللهح
نتیجه:
در غنلیات حافظ گلها و گیاهان با ب سامد باالیی تکرار شدهاند و در ایپ میان در بیش از صد غنل
از غنلهای دیوان حافظ گلها و گیاهان با آرایه تشخخ یص ظاهر شخخدهاند که گاه ایپ تشخخ یصخخها با
ت شبیه همراه شدهاند و در زمرة خ صو صیات سبکی شعر حافظندکه بر ت صویرآفرینی بهتر شعر
افنودهاندح نکتهای که در پس ظاهر ایپ آرایهها در شعرحافظ نهفته و بر ارزش هنری شعر وی افنوده
اسخخت اینکه نشخخان از انسخخانی میدهد که ارزش وهودی او و قدر و مننلتی که میتواند برای خود در
طول حیاتش رقم بنند بر هیچکس پوشیده نیستح در ایپ راستا هر کداه از اهنای آدمی از چشم و
گوش و ز بان و چهرة وی گرف ته تا اهنای درونی آدمی که قوه خ یال و تفکر آدمی را در بر
دارند،ارزش زیادیدارندح در همیپ خ صو ،شاعر برای اینکه طبیعت را هم زنده ن شان دهد و آن را
نمادی از وهود آدمی بداند که زیبندة آفرینش الهیست ،اهناء و هوارا و صفات و اعمال آدمی را در
کالبد وهود آنان مینشخخخ اند تا بگوید که ک هسخخختی و در نمونة کوچک آن گلها و گیاهان هم در
ر سیدن به کمال خود باید ویژگیها و خ صو صیات ان سانی بپذیرند و با ت صویر سازیهای زیبای خویش
در قالب آرایة ت ش یص در وهود گلها و گیاهان و به ت صویر ک شیدن آنها در هییت ان سانی عاوه بر
احتراه و تقدس به طبی عت که نباید آن را نادیده و کوچک پنداشخخخت به بعد روحانی وهود آدمی
ا شاره دارد که باید آدمی برای ر سیدن به مظاهر کمال ان سانی یک سری ویژگیهای نیک را در خود
پرورش دهد و یک سری ویژگیهای ناپسندرا از خود دور سازد و برای ملموس هلوه دادن آنها ،آن را
در کالبد گیاهان و گلها هلوهگر میسخخازد و از طریال صخخنعت تشخ یص ،تفکر و اندیشخخه نام و واالی
خود را ت سری میدهد ،از همله :آدمی باید به حقیقت توهه کند ،در فکر ع شال ازلی با شد ،مقای سة
نادر ست ندا شته با شد ،غمها پایداری ندارند و شادیها در پی آن ا ست ،تعلقات دنیوی ما را فریفته
نسازد ،در مالکیت خدا بودن فراموش نشود  ،توهه به شادیها و دوری از غمها که با آمدن بهار و گلها
یادآور اسخخخت ،ف ر و به خود بالیدن فراخور وهود آدمی نیسخخخت ،عده تغاف از دل و فریفتة دنیای
زودگذر ن شدن همه از مفاهیم بلندی ست که حافظ در ت ش ی صهای شعر خود با به هلوه در آوردن
گلها و گیاهان بیان دا شته ا ست که در نمونههای شعری گذ شته م شاهده شدح حافظ برای بیان ایپ
مفاهیم ارز شمند از سه زاویه به گلها و گیاهان نگری سته ا ست که عبارتند از ن سبت دادن صفات
انسانی به گلها و گیاهان(41/66درصد) نسبت دادن افعال آدمی به گلها و گیاهان(  37/03درصد) و
نسبت دادن اهنای انسانی به گلها و گیاهان(21/29درصد) ،که در ایپ میان در صد صفات انسانی به
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گلها و گیاهان به نسبت دو مورد دیگر بیشتر است و صفات و اعمالی هم که برایشان در نظر گرفته
است هم هنبة مثبت و هم هنبة منفی دارند و ایپ مبیپ اندیشة ژرف حافظ است که با ایپ صفات
و ن سبت آنها به گلها و گیاهان ارزش وهودی ان سان را بیش از پیش ب ستاید و نارا ستیهای وهودی
انسخخخان را از او زای سخخخازد و از ایپ ههت آنها را در کالبد گلها و گیاهان نشخخخانده اسخخختکه موهب
فرحب ش و شخخخادکامی وهود آدمیند؛ برخی از ایپ اعمال و صخخخفات با شخخخادی مرتبطند ،همچون:
خندیدن  ،هامه قبا کردن ،شادآمدن ،هوان ،صفا ،طرم انگینی وححح و برخی از ایپ اعمال و صفات با
غم ها در ارت باط ند ،همچون :شخخخ کا یت کردن ،آه نگ رح لت کردن ،خون چک یدن ،خونیپ دلی،
تنگ دلی ،غم واری وححح که خود نشان از هستی وهود آدمیو نشانگر ایپ اندیشة حافظ است که باید
غمها و شادیها در کنار یکدیگر باشند تا بتوانند آدمی را به کمال برساندح
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