
 ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(
 1علمی

 57شماره پیاپی -1399بهمن  -شماره یازدهم–سال سیزدهم 
 

 وحافظتطبیق وتأثیر نقش روابط بینامتنی در تصویر گرایی شعر سنایی 
 (269-289)ص 

، محمد رضا 3 مسئول( ، نصراهلل امامی)نویسندۀ2محمد رضا كمالی بانیانی
 5، پروین گلی زاده4صالحی مازندرانی

 97بهارتاریخ پذیرش قطعی مقاله:      96زمستانتاریخ دریافت مقاله:
 چکیده

دارد؛ این بنمایه  بنمایه های تصویری شعر حافظ وجوه اشتراک فراوانی با اشعار سنایی تصاویر و
نیز میشوند.  ها افزون بر صورخیال، شامل ساختار تلفیقی و تركیبی خوشه های تصویری شعر او

مقایسۀ آن با تصاویر شعری  و بنمایه های تصویری در شعرحافظ و هدف این مقاله بررسی تصاویر
اشعار اوست. رهیافتی دالیل ماندگاری  دیوان حافظ و در تقلید و سنایی و روشن شدن میزان ابتکار

 كه خواننده را در تحلیل اینگونه اشعار یاری میرساند، بینامتنیت است. 
 تحلیل اشعار آنها، نتایج زیر حاصل شد: تصاویر شعری حافظ با سنایی و مقایسۀ با

 انتخاب كلمه با قابلیت ابهام آفرینی است. نکتۀ نخستین تمایز شعر حافظ با سنایی،گزینش و

گراست. همچنین حافظ با تلفیق صناعات ذهن حافظ غالباَ در ابداع صور خیال، تركیب دیگر اینکه
ادبی مختلف در یک تصویر، به تصاویر قدما ساختار و جان تازه ای داده است. خواجه با آوردن تصاویر 

و  و بنمایه های تصویری مترادف و هم معنی با سنایی و اعجاز در كیفیت تألیف آنها با دیگر كلمات
هماهنگی حروف، افزون بر زیبایی موسیقایی بیت، مضمون و ساختار بیت را بهتر ارائه كرده است؛ 

 همچنین آنچه را از دیگران گرفته به زیباترین و شیواترین شکل بیان كرده است.
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Adaptation and effect of the role of intertextual relations in the 

imagery of Sanai and Hafez poetry 
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Author) 2, Mohammad Reza Salehi Mazandarani3, Parvin Golizadeh4 
 

Abstruct 

Images and visual themes of Hafez's poetry have many things in 

common with Sanai's poems; these themes, in addition to imagination, 

include the combined structure of his image clusters of poetry. Sanai and 

the clarification of the degree of initiative and imitation in Hafez's court 

and the reasons for the permanence of his poems. The approach that helps 

the reader in analyzing such poems is intertextuality. 
The following results were obtained by comparing Hafez's poetic 

images with Sanai and analyzing their poems: 
The first distinction between Hafez's poetry and Sanai is the choice of 

a word with the ability to create ambiguity. By bringing images and visual 

themes that are synonymous with synonymy and miracle in the quality of 

their composition with other words and the harmony of letters, in addition 

to the musical beauty of the beat, it has provided a better theme, theme and 

structure; He also expressed what he took from others in the most beautiful 

and eloquent way. 
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 مقدمه0-1

شاعران از یکدیگر،یکی از مطالعات و چالشهای پژوهشگران تأثیرگذاری وتأثیر پذیری 

است. از اینروی بسیاری از نظریه پردازان فرق و مکاتب مختلف، به نحوی به این بحث 

پرداخته اند.یکی از این مکاتب، مکتب فرمالیسم است كه این تأثیر و تأثرات را ذیل عنوان 

 بینامتنیت توضیح میدهد.

عارف قرن ششم هجری، از دیرباز سخن بسیاربه میان آمده  از سنایی غزنوی شاعر و

است؛ عالوه بر آنکه آثار او شامل دیوان اشعار، حدیقۀالحدیقه و دیگر منظومه ها و مثنویهایی 

كه از وی به جای مانده است، خود دامنۀ وسیع دارد. سرگذشت وی و تحوّل فکری كه به او 

ز ستایش پادشاهان و وصف زیبارویان به معنای دست داده و اینکه به موجب این تحوّل، ا

اخالقی و عرفانی و شعر تعلیمی روی آورده و یکسره دگرگون شده است نیزخواندنی و در 

 خورتوجّه است.

تأثیر سنایی بركل پیکرۀ ادبیات فارسی از بدیهیات است. سنایی نخستین شاعر بزرگی 

كرد و كتاب مستقلی در این باب به نام است كه به طور وسیع عرفان را به شعر فارسی وارد 

حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه فراهم آورد.عرفان قبل از سنایی نیز در متون ادبی دیده 

 میشد؛ولی سنایی كسی بود كه به آن تشخّص سبکی داد. 

از سویی دیگر باید گفت: حافظ یکی از تکرارنشدنی ترین شاعران جریان ساز در طول 

ان و حتّی جهان میباشد كه بخش وسیعی از افکار واندیشه های انسان سازش تاریخ ادبی ایر

در دیوان او متجلّی است. در بررسی دیوان اشعار او درخواهیم یافت كه خواجه از نظر كاربرد 

 عناصر، تصاویر، مضامین، و مفاهیم و......بسیار متأثر از سنایی بوده است.

، از سبک و فکر پیشینیان خود متأثر شده و هر شاعری، هرقدر بزرگ و توانا باشد»

استفاده میکند. نهایت نیروی قریحه، او را به آفریدن صورت كاملتری میکشاند و زبان درنتیجۀ 

همین سیر تکاملی به طرف اتقان و كمال میرود و گویا در تاریخ ادبی این وظیفه به عهده 

نگاهی دقیق به غزلیات حافظ  (47: 1349دشتی،«)قریحۀ توانای حافظ محول گردیده است

و مروری بر آثار سنایی پیش از او نشان میدهد كه اشعار سنایی یکی از منابع الهام وتأثیر 

 پذیری خواجه بوده است.

این مقاله با روش تحلیلی،توصیفی و با بهره گیری از رویکرد بینامتنیت، درصدد 

 پاسخگویی به این سؤاالت است:

 ت تصویری وبن مایه های  شعری سنایی وحافظ در چیست؟الف( وجه اشتراک تناسبا

 ب( راز زیبایی وبرتری تصاویر شعری حافظ نسبت به سنایی در چیست؟ 
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 ضرورت پژوهش1-1

از آنجاكه نظریۀ بینامتنیت تأثیر بسیار زیادی در روشن كردن ارتباط تصاویر و بن مایه 

و معرفی این نظریه در قالب  های تصویری دارد، لذا هدف وضرورت این پژوهش شناخت

تصاویر شعری حافظ و سنایی است. بنابراین درصدد هستیم تا با تحلیل اشعار این دو شاعر، 

میزان ابتکار، تقلید و چگونگی تأثیرگذاری تصاویر شعری سنایی بر اشعار خواجه نمایان شود. 

بالغی شعر حافظ  همچنین این پژوهش چشم انداز وسیعتری را برای تأویل وتفسیر ساختار

 ایجاد خواهد كرد.

 پیشینۀتحقیق2-1

درزمینۀ مطالعۀ اقتباس حافظ از شاعران گذشته، پژوهشهای مستقل بسیاری انجام شده 

و با مقابلۀ چند  872است. عبدالرحیم خلخالی در مقدمۀ دیوان حافظ كه آنرا براساس نسخۀ

را نقل كرده؛ اما در این پژوهش نسخۀ دیگر فراهم آورده است، برخی از تأثیرپذیری حافظ 

(. از جمله مطالعات دیگردر 1366بیشتر شباهت وزن و قافیه بررسی شده است )خلخالی،

( و 1380این موضوع، پژوهشهای بهاء الدین خرمشاهی در مقدمۀ حافظ نامه )خرمشاهی،

ز ( است كه در هر اثر به برخی ا1380)خرمشاهی،« ذهن و زبان حافظ»چند فصل از كتاب 

( نیز به 1392حمیدیان،«)شرح شوق»تشابهات و مشتركات پرداخته شده است. دركتاب 

تجزیه وتحلیل عناصر شعر حافظ و پیوند اجزای شعر او،از ساختار تا مضمون و همچنین 

نیم نگاهی به »عناصر بیانی توجه شده است. در زمینۀ روابط بینامتنیت نیز مقاالتی با عنوان

بررسی رابطۀ بینامتنیت در دو غزل »(؛ 1388تلخابی،«)بینامتنیتعرفان حافظ از منظر 

تجلی آیات الهی در اشعار سنایی »(؛ 1396)اسداللهی،كیان مهر،« فخرالدین عراقی وحافظ

( نوشته شده است. همچنین پژوهشی 1396یلمه ها،رجبی ،«)بر اساس بینامتنیت ژرار ژنت

بررسی تحلیلی تأثیر ذهن و »شده است؛  در مورد تأثیر گذاری سنایی بر شاعران نگاشته

( چنانکه مالحظه میشود، بیشتر این مطالعات یا به تأثیر 1395مؤذنی،«)زبان سنایی بر موالنا

پذیری حافظ از شاعر خاصی اشاره میکند و یا در تأثر او از شاعران مختلف، به استخراج 

راین تفاوت این پژوهش با شواهد در حوزه های واژگانی و مفهومی متمركز شده است. بناب

آثار دیگری كه به تأثیر و تأثرحافظ پرداخته دراین مطلب است كه این مقاله فقط بر بنمایه 

های تصویری و تصاویر شعری مشترک بین حافظ و سنایی در پرتو بینامتنیت متمركز شده 

 است.

 

 مبانی نظری  0-2

 .بینامتنیت1-2

ریات ادبی و فلسفی قرن بیستم است كه توسط بِینامتنیت یکی از مهمترین نظ ۀنظری»
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و رماننویس بلغاری، ابداع شد  روانکاو ، بانوی فیلسوف، (Julia Kristeva) ژولیا كریستوا

بر این باور است كه هر متنی بر پایۀ متنهای پیشین   (Intertextuality) بینامتنیت ۀنظری

تولید یا حتی دریافت گردد. بنابراین یرد. هیچ متنی نیست كه كامالً مستقل گخود شکل می

نند. به بیان دیگر،بدون کمتنها نقش اساسی ایفاء می در تولید و دریافت یک متن همواره پیش

پردازان بینامتنی دو ؛ با توجه به این امر نزد نظریهیشودروابط بینامتنی هیچ متنی خلق نم

د: نخست گروهی كه یک متن را نظریۀ اصلی در رابطه با منابع و مراجع متنها وجود دار

؛ دوم کنندتلقی می فایده وجوی منابعِ آنها را بیانند و جستدمتشکل از متنهای دیگر می

كریستوا، «.)آنهایی كه مصمم هستند تا ردّپا و عناصر متنهای دیگر را در متن نوین بیابند

1381 :12)  

بینامتنیت  ۀ، با ابداع نظریدر فرانسه زندگی می كند1960ژولیا كریستوا، كه از سال 

ادبیات و هنر در قرن بیستم را ارائه داد. وی در  ۀعلمی در حوز فهایترین كشیکی از بزرگ

( 13)همان:. «یشودپیشین ساخته منهای هر متنی بر اساس مت»این نظریه اظهار داشت كه 

دارد چون در این به ظاهر ساده صرفا بیانگر این نبود كه بین متنها ارتباط وجود  ۀاین جمل

مسئله هیچگاه تردیدی وجود نداشت؛ نظریه های پیشین معتقد بودند متن یک نوع الهام به 

یرد. بر اساس آن نظریه ها گمؤلف است و بر اساس نبوغ و ویژگیهای فردی مؤلف شکل می

متنها یا از ذهنیت مؤلف و بر اساس تجربیات درونی او تولید میشدند و در واقع سوبژكتیو 

شرایط و  ۀذهنی( بودند یا براساس تجربیات بیرونی مؤلفان بدین معنا كه هر متنی آین)

گفتمان بیرونی مؤلف خودش است همان چیزی كه ماركسیست و بسیاری از نظریه های 

های پیشین را رد كرد  نظریه بینامتنیت كریستوا تمام نظریه»جامعه شناسانه معتقدند. اما 

هایی مقابل نظریه در هم كریستوا ۀانکار میکند. نظریهم  رایی ناب راگو عینیگرایی ناب و ذهنی

 پردازانشناسان ونظریهیرد و هم در مقابل جامعهگقرار مینشناسان گرایان و روامثل مضمون

  . وحتی بوردیو گلدمن لوكاچ، لوسینجورج  مثل اجتماعی

گیری یک ترین عامل شکلترینو مهم ترینرایی بر این باور است كه بزرگگبنابراین متن

ا هستند كه همتن خود متن است؛ نه شرایط بیرونی و نه شرایط ذهنی مؤلف، بلکه این متن

  .وندشا میهگیری متنموجب شکل

كسانی كه عقیده داشتند متن حاصل تجربیات اجتماعی مؤلف است معتقد بودند كدهای 

باید به  نهابنابراین برای شناخت آ؛ شودمتن و رمزگان آن توسط عوامل اجتماعی تکرار می

 Gaston) گرایانی مانند باشالر سوی دیگر مضمونازسراغ كدهای اجتماعی برویم. 

Bachelard) متن باید به  فردی و ذهنی هستند و برای رمزگشایی نهایمعتقد بودند مت

اما معتقدان به نظریه بینامتنیت بر  (67: 1936تادیه،«.)خود فرد یا ذهنیت او مراجعه كرد
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ی متنی قبل از خود است و لذا برای رمزگشایی این باورند كه هر متن جدید حاصل یک شبکه

  .باید به سراغ این شبکه برویم

 بینامتنیت وسبک2-2

با توجه به آنکه متنها بیشترین تأثیر را برهمدیگر میگذارند میتوان گفت سبک محصول »

از سطح دانش نویسنده است.تحصیالت، زندگی در میان گروههای علمی  مطالعات ومتأثر

جامعه و نوع مطالعات شخص عامل مؤثری در تکوین سبک اوست؛گاه سبک نویسنده دراثر 

انس با یک متن یا یک مکتب یا نوع ادبی تغییر میکند. در چنین وضعیتی میگوییم كه سبک 

لگر سبک برای تحلیل چرایی تکوین سبک وی متأثر از متنهایی است كه میخواند. تحلی

وتبیین نقش عناصر فردی و اجتماعی سبک ساز از مرحلۀ نخست تحقیق یعنی توصیف، به 

دشواری میتواند به مرحلۀ تفسیر و تبیین داده ها فراتر رود و در عمل ارزیابی كه نهایی ترین 

 (226: 1390فتوحی رود معجنی،«.)و مهمترین گام تحلیل است ناكام میماند

هركدام از این دو شاعربراساس زمان و شرایط حاكم بر روزگار خود و با توجه به جهانبینی 

و روحیّات و میراثی كه از گذشتگان به آنها رسیده، دارای سبک و شیوۀ منحصر به فرد خود 

 هستند،كه سبب تمایز سبکی بین این دو شاعر میشود.

 شعرتصویری3-2

میگویند.این اصطالح، بیانگر همۀ امکانات موجود خلق «ژایما»تصویر شعری را غربیان

جهان خیالی در شعر است كه خود،ابزار انتقال تجربۀ حسی و عاطفی به خواننده میشود. 

معادل « ایماژ»نخستین بار شفیعی كدكنی،در صورخیال در شعر فارسی، برای ترجمۀ

ون: تصویر، شبح، برمعانی چ« خیال»را برگزید؛ به علت داللت «صورخیال»معنایی

( امروزه دیگر همۀ اهل ادب ،اصطالح صور خیال را در برابر ایماژ و 12: 1372سایه.)كدكنی،

در معنای خلق جهان خیالی از راه به كارگیری تشبیه،استعاره،كنایه،تمثیل،نماد و دیگر 

 شگردهای علم بیان به كار میبرند.

وند میان عناصر واقعیت وتصورات شاعر در خلق تشبیه و دیگر صورخیال، با ایجاد پی

ذهنی،موجب فراخواندن تصویر محسوس عناصری از واقعیت بیرونی، میشود. اما در 

تصویرگری،تصویر محسوس عناصری از واقعیت، بی هیچ واسطه ای،آفرینندۀ تصاویر شعری 

است؛ به همین سبب، تصویر سازی از راه نمایش زیبای واقعیتهای محسوس، برهمۀ عناصر 

ر تصویری،تأثیر گذار است. شیوۀ تصویرگری شاعر بر ماهیت زبان، خیال، اندیشه و عاطفۀ شع

محورهای عشق، زیبایی، بیان عواطف و « اندیشۀ شعری»شعری،تأثیری بسزا دارد. در حوزۀ 

عناصرروایی چون « خیال»اندیشیدن به انسان،مركز معنایی شعرراتشکیل میدهد.درحوزۀ 

صیت پردازی، حادثه پردازی،گفت وگو و لحن، نمایش تصویری پیرنگ،صحنه پردازی، شخ

نیز كاربرد گروه های « حوزۀ زبان»زیبا، عینی، پویا و تأثیر گذاراز واقعیت، را به عهده دارند.در
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وصفی، بسامد فعل،صفت،جمالت ساده وكوتاه، در تصویر گری،نقشی برجسته به عهده دارند. 

 حافظ و سنایی در حوزۀ زبان هستیم.ما دراین پژوهش درصدد بررسی اشعار 

 بحث وبررسی  0-3

 زبان  1-3

راز زیبایی شگفت انگیز زبان شعر تصویری، بیش از هرچیز در نوع گزینش و چینش »

واژه ها در ساختارهای نحوی، پدیدارمیگردد؛ سادگی،روشنی،رسایی، و نبود پیچیدگیهای 

 (87: 1383ا، : شمیس«)صور خیال، نقش بزرگی در تصویر سازی دارند.

زبان شعر تصویری،ابزار توانمد تصویر عمیقترین تجربیات عاطفی ناشی از پیوندهای 

انسانی است. در چنین زبانی، واژه ها نامأنوس ساختارهای پیچیدۀ نحوی و تزاحم 

تصاویر،وجود ندارند تا میان معنای شعر و فهم خواننده، مانعی ایجاد كنند.در شکل گیری 

چند معنا و تصویرگر،گروه های وصفی متشکل از صفتها، قیدها، گروه های فعلی، زبان زایندۀ 

به ویژه فعل پیشوندی، داللت كننده بر كنشها و هنجارگریزیهای نحوی، جایگاهی برجسته 

 دارند؛ مانند:  

 چه  حاجت است كه  مشاطه ات بیاراید /(تو را كه حسن خداداده هست و حجلۀ بخت 1

 (4چ؛230: 1320)حافظ،

 شاید كه  به  خود زحمت  مشاطه  نیارد  / (آن را كه خدا از قلم صنع نگارد 2

 (3؛چ884: 1341)سنایی،

حافظ در این بیت با توصیف زیبایی خدادادی معشوق، او را از مشاطه بی نیاز میداند، 

چیزی كه قبل از او سنایی با همین عناصر و مضمون بیان كرده است.در شعر سنایی تنها به 

صنع الهی در آفرینش معشوق اشاره میشود؛ ولی در شعر حافظ ،حسن برای معشوق،قطعی 

و مسلّم فرض شده است و بخت نیز به دوام و قطعیت حسن معشوق كمک میکند. همچنین 

نیز شعر حافظ را متمایز كرده است. افزون بر اینکه در شعر سنایی « حجلۀ بخت»تركیب 

ت؛ولی حافظ آشکارا نیازی به حضور مشاطه در آراستن ترجیح بر حضور نداشتن مشاطه اس

است كه بسیار زیباتر و شاعرانه تر « حسن خداد»معشوق نمیبیند. نکتۀ دیگر آوردن تركیب

و موجزتر از مترادف آن در سخن سنایی است. بیت حافظ خطاب به مخاطب و یار است؛ اما 

و زنده بودن شعر حافظ كمک كرده  یار در بیت سنایی غایب است و این مطلب نیز به پویایی

است.از لحاظ بسامد كاربردآرایه ها و نوع آرایه های استفاده شده تفاوت چندانی بین دو شعر 

 وجود ندارد.

 

 واژه ها1-1-3

در شعر تصویری نیازی به دور كردن ذهن از معنای روشن و اولیۀ واژه ها نیست؛ بدین »
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ه، روشن و اغلب تک معنا هستند؛ در نتیجه، سبب واژه ها و تركیبات شعر تصویری ساد

دریافت روشن معنا از سویی، زمینۀ خیال انگیزی و از سوی دیگر، زمینۀ تأمل در معنا و 

 (؛ مانند:99: 1378شمیسا،«.)شکل گیری  طیفی از معانی را در ذهن خواننده فراهم میکند

 ریدۀ   عالم  دوام    ما ثبت  است  بر   ج  / (هرگزنمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 1

 (4؛چ11: 1320)حافظ،

 هرگز  گمان مبر  كه مر  او را  فنا    بود   / (آن راكه زندگیش به عشق است مرگ نیست 2

 (3؛چ866: 1341)سنایی،

زبان تصویرگر این امکان را پدیدآورده كه سنایی وحافظ مباحث عشق را در موجزترین 

حافظ كسی كه دلش به عشق زنده است نمیمیرد؛ ولی وزیباترین صورت بیان كنند.در شعر 

سنایی زندگی را معادل عشق میداند و حافظ با تصویر ثبت بودن دوام انسان برجریدۀ عالم 

در مقابل فنا نداشتن انسان بار شاعرانه ای  به بیت داده؛ همچنین تركیب جریدۀ عالم به 

 بیت التذاذ ادبی وساختار بدیعی داده است.

قلمرو زبان و واژه ها، توانسته است بخشی از بهترین نمونه ها را بوجود آورد و  سنایی در

از این دیدگاه، او آغاز گر است. اما اوج این گونۀ جدید در ارتباط با زبان و واژه ها را میتوان 

پیوند مستحکم گرایشهای عاشقانه و عارفانه در اشعار »در اشعار آسمانی حافظ مشاهده كرد. 

بب شده است كه شاهد سیر هرمونتیک ذوقی )تا حدودی نیز تاریخی( به سوی حافظ، س

(با توجه 124: 1367)ذوالنور،«. هرمونتیک فلسفی ومتافیزیک حضور با متنی متکثر باشیم

به جاری وساری بودن اصول تصویر گرایی در اشعار این دو شاعر، میتوان شاهد سیر بعضی 

ان آنها بود. در این پژوهش به واكاوی بعضی از این تشابهات از ترادفهای زبانی و واژه ای درمی

 زبانی و واژه ای پرداخته شده است..

 الف( جایگزین شدن بعضی كلمات به جای صفت 

گاهی برای توضیح دادن درباره یک اسم از صفت استفاده میکنیم. مثال: پسر قد بلند, 

ید. حالت دیگری هم هست وقتی دو اسم دختر زیبا و .... كه در زبان ما صفت بعد از اسم میآ

كنار در كنارهم قرار میگیرند در  زبان ما اسم دوم درباره اسم اول توضیح میدهد یعنی اسم 

 دوم نقش صفت پیدا میکند. مثال: پل سنگی

در سیر و تحول معانی و مفاهیم زبان شعری از زمانی به زمان دیگر، میتوان به آشنایی  

در زنجیره خطی)افقی( كلمات در یک بیت اتفاق میافتند. در این  جا   زدایی هایی پی برد كه

كه خود نوعی از هنجارگریزی را در بر میگیرند، رابطه  همنشینی  میان  كلمات  به  هم  

میریزند  و در نتیجه این تغییر، كلمات  در همنشینی با صفت یا مضافی بیگانه 

ه ذكر است كه این بیهگانگی  در ظاهر دیده  ( البته الزم ب244: 1936مینشینند)تادیه، 

میشود، لذا  در  صورت  كشف  معنای  باطنی، ارتباطی عمیق را میتوان در آن تركیب 
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مشاهده كرد. این  فرایند، فرایند  تغییر  مقوله دستوری یک كلمه به مقوله دستوری دیگر 

ت را به هم میریزد، بلکه است و در واقع این پدیده ، نه تنها مناسبات معنایی بین كلما

مناسباتی نیز كه مستلزم همنشینی كلمات در بستر روابط دستوری معنادار است، تغییر 

 میدهد. این  نوع هنجار گریزی را می توان در اشعار سنایی مشاهده كرد. به عنوان نمونه: 
 جان ای جان نیماتوست اكنون همه ا زلف كفربه  /به نور روی تست اكنون همه  توفیر  عقل من 

 (4؛چ459: 1375)سنایی،                             

قابل تأمل میباشد. در این مصراع در پیوند با  كفر زلفدر مصراع دوم این بیت، تركیب  

برای زلف، بر خالف موارد دیگر، از كفر بهره جسته شده، تا سیاهی، پریشانی و   ایمانكلمه 

كثرت را همزمان به گونه ای هنری بنمایاند. به عبارت دیگر به جای صفت سیاهی یا پریشانی  

برای زلف، یکی از معانی آركی تایپ این رنگ)سیاهی( برای زلف استفاده شده كه سمبل آن 

كفر مشاهده كرد. با توجه به این كه در قبال ایمان، سیاهی در برابر سفیدی را میتوان در واژه 

 و روشنی حق میباشد. لذا این آركی تایپ در همنشینی با زلف قرار میگیرد. نمونه دیگر:

 نشان  بود كفرو   مرتدیكه درو   زلفی   / رویی كه رقم بود  بدو دولت اسالم 

 ( 394)همان:                                   

كه در اینجا نیز كلمه كفر باز هم همان سمبل قبل را به عهده دارد و به جای صفت 

 سیاهی به كار رفته است. نمونه های دیگری را میتوان در ابیات زیر مشاهده كرد:

 درد  غم  عشههق  تو درمههان ماسههت   / ماسهههت ایههمان تو  زلفسر  كفر

 من آن روی چوخورشید جهان  بود  ایمان   / ه   اوست بشولید  زلفمن  آن  توحید

 (133زلفی كه درو مرتدی و كفر نشان بود )همان:   /رویی كه رقم بود برو دولت اسالم 

 سفیدی = روی = توحید/ /  سیاهی = زلف= مرتدی و كافری 

 ( 195باز به یک داو قمار ای پسر خوش )همان: / را  همه در هم  هدی و  كفرزهد وگنه و 

 در مجلس ما مشک وگل آرای پسر خوش  / زلفتو  رخ  تا زنده شود  مجلس  ما از

 (196)همان:                                                                               

 سفیدی = رخ = هدی// سیاهی = كفر = زلف
 هر دو آفتگر شبت خوش باد من رفتمز جور //  ی كفرمایه   زلفین به  ایمانیبه چهره اصل  

 (239)همان:                                                                                 

 سفیدی = چهره = اصل ایمان//  سیاهی = زلفین= مایه كفر

 (308كفر در هم شده را پرده  ایمان كردن )همان:  /زلف را شانه زدی باز چه رسم آوردی 

ازینرو به دلیل جایگیرشدن معنای این صفات در این گونه كاربردها، آمدن این واژه 

ها)مثال زلف(، اسم جایگزین صفات را به ذهن تداعی میکند)مثال كفر( ازین رو زلف و كفر 

نمونه ای  از جفتهای سرگردان میشوند كه در اشعارشان موج میزند. بنابراین ذكر یکی 
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یادآوری دیگری در ذهن شاعر شود. میتوان بر آن بود كه واژه كفر  میتواند انگیزه و سبب

عالوه بر تضادی كه با ایمان و معنای آركی تایپی روشن)مانند ایمان،هدی،آفتاب و ...(دارد، 

همزمان معنای دیگری را برای به وصف كشیدن زلف ایجاد میکند. بنابراین تضاد موجود 

 مابین كفر و زلف میگردد. مابین كفر ایمان سبب ایجاد تناسبی 

 كفر = ایمان

 تضاد                                                     سبب تناسب كفر با زلف          

 نمونه دیگر :

 (454گویی كه همیشه در خماریم  )همان:   / ش مشکههبار زلههف       فههتنه از 

در مصراع اول این بیت، تركیب زلف مشکبار، عالوه  بر اینکه صفت  خوشبویی را برای  

زلف به ارمغان میآورد، واژه  مشکبار  به دلیل سیاه رنگ بودن مشک، ارتباط بیشتری را در 

باطن با زلف پیدا میکند.اما اوج این گونه  جایگزینی را میتوان در اشعار حافظ مشاهده كرد. 

ی  كه میتوان  موارد  بسیاری را از دیوان حافظ ذكر نمود. در زیر برای نمونه به به گونه ا

 مواردی اشاره می شود:

 در رهش مشعلی از چهره بر افروخته بود  / می زد و آن سنگین دل دین  ره زلفش كفر

 (3؛چ163 : 1379)حافظ،                                                                       

برای زلف، بر خالف رسم معمول ، از كفر بهره  دین در این بیت، باز هم در پیوند با كلمه

 جسته شده است، تا سیاهی و كثرت را هم زمان به گونه ای هنری بنمایاند.

 نمونه دیگر:

 با صبا گفت و شنیدم سحری نیست كه نیست  / تو هر جا نزنند  زلفسر شام تا دم از 

 (58)همان:                                              

، در پیوند با شام زلفیا به عبارت دیگر   شام سر زلفدر این بیت كلمه شام در تركیب 

سحر، از صفت سیاهی و نمود معنای آركی تایپی آن به گونه ای)شام( بهره جسته شده است. 

 یده است.بیگمان بهترین واژه ای است  كه خواجه در این بیت برگز

 و یا در جای دیگر:

غریب در سحرگاهان حذر كن چون بنالد این   / تو  طره شبرنگ  غریبان شامگفتم ای  

 (43)همان: 

در اینجا نیز شام غریبان همچون طره ای شبرنگ برای زلف معشوق فرض شده است     

كه رنگ سیه موجود در هر دو)شام و طره( تناسب خوبی را در بیت ایجاد كرده است. اما با 

عنایت به مفاهیم آركی تایپ رنگ سیاه)تنهایی،گوشه گیری، غربت، ظلمت، افسردگی، غم 

مه غریبان كه صفت شام آورده شده است و كلمه غریب كه در آخر و اندوه و ...( میتوان كل
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بیت آمده است، نیز میتوان متناسب با این گونه مفاهیم دانست و این در هر حالی است كه 

 همگی این مفاهیم با واژه سحرگاهان در مصراع دوم به نوعی تضاد را در خود دارد.

 ب(پیوند چند سویه ی واژه ها   

دهای هنری در مبحث زبان، به گزینی واژه ها و پیوند چند سویه آنها با یکی  از ترفن»

همدیگر میباشند كه شاعران به جهت استوار كردن سخن و زبان شعری خود در سراسر یک 

( در  اغلب موارد این گزینش هوشمندانه واژه ها 124: 1382فرشیدور، «)بیت به كار میبرند

ا با واژههای دیگری جابه جا كرد. زیرا در آن صورت پیوند به گونه ای است كه نمیتوان آنها ر

 استوار واژه ها آسیب خواهد دید. به عنوان مثال در شعر سنایی:

 فریاد  از آن  دو  كافر غازی  با نهیب / فریاد از آن  دو  چشمک  جادوی  دلفریب 

 ( 4؛چ353: 1375سنایی،)                                                                 

در این بیت برای چشم ، صفت جادو انتخاب شده تا كلمه دلفریب را كه به نوعی فریب  

خوردن و یا فریب دادن در جادو را به یاد میآورد، به ذهن تداعی كند .به عبارت دیگر واژه 

كلمه  های جادو و دلفریب الزم و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان یکی از آن دو را برداشت و

 دیگری به جای آنها گذاشت.

 جادوی بلبل اسیر چشم پر نیرنگ تست  / عاشق مسکین چه داند كرد با نیرنگ تو 

 یی داند مگر كز جزع من عبهر كندجادو  / چشم جا آهنج دل الفنج جهادو  بنههد او 

 ( 234)همان:

و نیرنگ تناسب در این جا نیز جادو صفت برای چشم قرار داده شده است كه با واژه بند 

دارد. میتوان بر آن بود كه دو واژه نیرنگ در مصراع اول تداعی گر صفت جادو و خود واژه 

جادو سبب تداعی واژه بند شده است. بنابراین سیر تداعی در بیت زیر را میتوان به صورت 

 زیر فرض كرد.

 نیرنگ در مصراع اول

 تداعی گر واژه جادو          تداعی گر واژه بند                                              

 نیرنگ در مصراع دوم

 زره  دار  كشهههیدی زلف  سلسهههله در   / مستی  دیوانه هر دل كه ترا جست چو  

 (502)همان:                                                                                       

 ر این جا تداعی گر واژه سلسله در تركیب سلسله زلف میباشد.واژه دیوانه نیز د

در این بیت صفت دیوانه از ویژگیهای عاشق انتخاب شده است تا با سلسله موجود در 

 در پیوند باشد. نمونه های دیگر را می توان در ابیات زیر مشاهده كرد: سلسله زلفتركیب 

 زره دار  كشیدی  زلف  سلسلهر د  / مستی  دیوانه   هر دل كه ترا  جست چو   

 (503در سلسله زلف چو  زنار كشیدی )همان:  / زنار پرستی  مکن  ای بت  كه جهههانی 
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 بهتر آن تا خاكپایش را به دست  آرد   مگر  / بماند   زنداننش در  زلفی سلسلهعاقبت در 

 (304)همان:                                                                                  

 و یا در اشعار حافظ:

 1379فرصتت باد كه دیوانه نواز آمده ای )حافظ،  / ای كه با سلسله  زلف  دراز آمده ای

 (3؛چ422:

اما این  به گزینی و پیوند چندسویه واژه ها در دیوان حافظ یک كمپوزسیون هماهنگ  

را به وجود آورده است كه در اثر عدم ایستایی واژه ها میتوان، تأویل های مختلف را با توجه 

به معانی  مختلف واژه ها انجام داد. این  نوع  سخنگویی حافظ،  میتواند  اشاره  به  الصاق  

ند غزل عاشقانه و عارفهانه در شعر او داشهته باشد كه از یک طرف ظهاهر و نمهودی و  پیو

ساده)غزل عاشهقانه(داشته و از طرف دیهگر  باعث درک معنای  پنهانی كلمات)غزل عارفانه( 

 باشد. به عنوان مثال:

لیکن این هست كه این نسخه سقیم افتاده   / چشم جادوی  تو خود عین سواد سحر  است 

 (3؛چ28:  1379)دیوان حافظ،                            است

برگزیده شده)همانند بیت  جادوییدر این بیت، برای چشم، از میان همه صفتها، صفت 

)بنا بر یک قرائت( پیوند داشته  باشد. سِحرسنایی( تا با مضمون كلی بیت و همچنین واژه 

 سحر، نسخهبا   مسوده د = چشم به سواد در معنای غیر مقصو عینبا   چشمهمچنین كلمه  

را   كلمه  سقیم در هم پیوسته اند تا واژه ای در بیت رها نباشد و صد البته سقیم با جادو و 

( در  بیت زیر  نیز  پیوند  میان 138: 1391حافظ برای خماری چشم خواسته است)حسنلی، 

با  مست  و  مستان ،   عین)در معنای دوم = چشم، گوش)در گوشه گیری(، پیوند  چشم

پیوند چشم با ابرو، پیوند ابرو با مایل و ایهام موجود در مستان)چشمان مست یا عاشقان بی 

 دل( اجزای بیت را به همپیوسته و درهم تنیده است:
 مایلتو  ابروی چون  مستانو اكنون شدم به   / چشم مستتبودم چو  عین گوشه گیریدر 

 (236)همان:                                                                                  

این گونه از پیوندها، در سنجش با برخی از دیگر سروده های حافظ، پیوندهایی آشکار و 

زود یاب هستند. به بیان دیگر، حافظ در همین سطح از ارتباطهای كالمی نمیماند و در 

از سروده های او، پیوندهایی پنهانی میان واژگان برقرار شده است  كه  كشف  آن   بسیاری

 پیوند ها را صد چندان میکند:

 آری  به یمن لطف شما خاک زر   شود  / از كیمیای مهر  تو ز ر گشت روی من 

 (89)همان:                                                                                    
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نخستین معنایی كه ازین بیت دریافت میشود این  است كه  از كیمیا  و  اكسیر عشق 

تو چهره  من زرد شده، همچون رنگ زر،آری، این اثر لطف توست كه میتواند خاک را زر 

 كند.

اما پیوندهای پنهانی واژه ها و معانی نهفته در البه الی زیرین بیت، در برداشتها و  

در این بیت ، به جز معنای عشق و محبت، در  مهرای بعدی روشن میشود. كلمه  دریافته

نیز به كار رفته است. در باور گذشتگان بر اثر تابش خورشید بر سنگها و  خورشیدمعنای 

 اجسام دیگر، جنس برخی از آنها دیگرگون شده است. نمونه دیگر:

 د   كه   دیوانه نواز  آ مده ایفر صتت  با   / ای كه با  سلسله زلف دراز آمده ای 

 (  256)همان:                                                                              

زلف آمده  است  یا  به  سلسله در این بیت ، در پیوند با دیوانه)در مصراع دوم(، كلمه 

انتخاب شده،  تا  با  كلمه    دیوانهعبارتی در مصراع دوم از میان همه ویژگیهای عاشق، كلمه  

سلسله در مصراع اول در پیوند باشد. اگر  شاعر  در  مصراع  نخست  به جای زلف و ویژگیهای 

آن)سلسله و دراز( ازعناصری دیگر چون حال، قد، لب و ... بهره می جست، پیوند آن با دیوانه 

 در مصراع دوم میگسست.

 ج(چند بعدی بودن معانی و مضامین 

توانمندی شعرعرفانی در ایجاد وتداعی معانیهای مختلف است. از همین روی است كه 

گذشته از مضامین و تصویرهای قرآنی و عرفانی، مضامین و تصویرهای بسیاری از شاعران 

مشهور فارسی زبان نیز به  ذهن خواننده تداعی میشود و این تداعی به نظر  میرسد كه از 

اشد و  بیشتر  ناشی از  اندوخته ها  و حضور ذهن شاعر است كه روی آگاهی صورت گرفته ب

هنگام تجربه های شاعرانه در حادثه ذهنی او وارد میشوند و در شعر حضور مییابند. مثال به 

 این بیت حافظ توجه كنید:

 تا  غول   بیابان نفریبد به  سرابت  / دور است  سر  آب  از این بادیه هشدار 

 (13)همان:                                                                              

كلمات و تركیبات در این  بیت عبارتند از: سرآب، بادیه، بیابان، غول، سراب. این كلمات 

به سبب تشخیص كه در بیت دارند میتوانند  شعرهای شاعرانی دیگر  را كه این كلمات در 

اعی كنند. مثال در ارتباط با همین بیت ، ابیات زیر از حدیههقه شعرشان برجستگی دارد، تد

 سنایی به یاد میآید:

 همچو  سیماب  ریزه ای  بر  سنگ  / شده  از تههف  شههوره  ای بدرنههگ 

 عقل  و  خضرش  سراب پیموده / یهههک  دم  درو نههیاسههوده   سههایه

 (4؛چ571: 1375)سنایی،                                                        
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این ابیات را همانطور كه پیداست سنایی  در توصیف  بیابان  آورده است. بنابراین  

مجموعه ای از كلمات غول، بیابان، سراب، در ذهن خواننده حضور پیدا میکند. در دو بیت 

 اب را میبینیم:زیر مجموعه سَرِ آب، سر

 از  سرِ آب  رفته ای  به  سراب  / این هم  از فعل توست  كاندر تاب 

 عقل و دینت خراب شد چه كنی / سرِ آبت  سههراب  شههد چه كنی 

 ( 356-355)همان:                                                            

افظ، ابیاتی از حدیقه الحقیقه  سنایی بدین ترتیب مجموعه كلمات اصلی و تصویر ساز ح

را میتواند در ذهن كسی كه با ابیات سنایی آشنایی دارد، تداعی كند وطیف تجربه ذهنی 

وی را به هنگام خواندن شعر حافظ وسعت ببخشد. همچنین مضمون غرقه شدن عاشقان در 

 دریا و آلوده نگشتن به آب كه در بیت زیر حافظ به آن اشاره كرده است.

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده  / آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 

 (3؛چ 325: 1379)دیوان حافظ ،                                                

 متأثر از این بیت سنایی است:

                                               نشان عاشق آن باشد كه خشکش بینی از دریا /گواه رهرو آن باشد كه سردش یابی از دوزخ 

 ( 4؛چ530: 1375)سنایی، 

تركیب متناقص نمای سخت سست را كه حافظ در ارتباط با مضمون امل)درازی عمر(  

 و بنیاد عمر در بیت زیر آورده است:

 بیار باده كه بنیاد عمر بر باد است   / بیا كه قصر امل سخت سست بنیاد اسههت  

 (29)همان:                                                                                   

 د(شبکه تداعی ساز واژه ها

و نشان  ویژگیهای ظاهری شعر جهت تحرک بخشی فرآیند تفسیر شعری الزم است.»

میشود. درک معنا از طریق روابط طبیعی  دهد كه چگونه فهم شعر بر پایه جریان تداعیمی

حوی و معنایی كلمات، در واقع بخشی از محتوای  شعر را در بر میگیرد و نه همه ابعاد ن

( خواننده بر حسب استعداد و توانایی ذهنی خود 98:  1382فرشیدور،  «.)محتوایی آن را

میتواند جنبه هایی محسوس ازكلمات و زنجیره روابط كلمات و همچنین  جنبه هایی از 

احساس و درک كند و یا به واژه ای دیگر سوق پیدا كند كه به ظاهر  ابعاد مکتوم شعر را نیز

در شعر نمودی ندارد و دقیقا از طریق درک همین جنبه های مکتوم در شعر است كه حادثه 

ذهنی شاعر را شخصا تجربه میکند و لذت بیشتری از شعر میبرد و تأثیر عمیقتری از آن 

 سنایی: میپذیرد . به عنوان مثال در بیت زیر از
 خود جز بر چغانه منه دست  / ممال  چنگ جناحجز بر  روی

 (4؛چ493:  1375)حدیقه سنایی ،                                   
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و   دست)انگشتان دست(  چنگ، رویدر این بیت با توجه به مراعات نظیر واژه های 

دست ما را به  سوی  چنگ حتی تا حدودی واژه جناح، واژه چنگ عالوه بر اشاره به انگشتان 

كه از آالت  موسیقی است سوق میدهد. اما این نوع تداعی را میتوان با بسامد باال در اشعار 

استفاده حافظ از ظرفیت كلمات و  تناسبها و ارتباطهای  ممکن كلمات » حافظ مشاهده كرد.

به ظاهر نشانه با یکدیگر بسیار  منفی و گسترده است، بطوری كه گاهی حتی در ابیاتی كه 

ای از این گونه تناسب به نظر نمیرسد، با كمی تأمل میتوان ارتباط و تناسبی اگر چه جزئی 

 شوكتو باد (  چنانکه  در بیت زیر اگر چه كلمات 114:  1382پور نامداریان،  («.كشف كرد

در معنای مجازی خود  باددر معنی حقیقی و متداول و مشهور خود به كار رفته اند، اما اولی 

با  شوكه: خارو دومی در معنای حقیقی  خود نخوت ، با كلمه عربی قبل از خود غرور، نخوت

اشتراک معنایی دارند، بی آنکه در این معانی  ثانوی  باب معنای دیگری  خاركلمه فارسی بعد 

 را در شعر بگشایند.. 

 آخر شد خار شوكتباد  دی و  نخوت   / شکر ایزد  كه  به   اقبال  كله  گوشه  گل 

 (3؛چ129: 1379)دیوان حافظ ،                                                               

 نمونۀ دیگر:

 میانهاگر   خود را  ببینی در    / كمروار   طرفیزان  میان  نبندی

 (327همان:)                                                               

، میانه و میان)سود  بردن( و طرف بستندر بیت باال گذشته از معنای مشهور كلمات  

تناسب معنایی  بستن)كمر( و نیز میانه، میاندربین معانی دیگر كلمات طرف)كمربند( و 

برقرار میشود. عالوه  بر  آن  كلمات  كمر  و نیز  بستن تناسب معنایی برقرار میشود. عالوه 

در مصراع دوم پیوند ببینی با واژه   نگاه از گوشه چشمو  چشمدر معنای  طرفبر آن واژه  

 معنایی دارد و یا باز در بیت زیر:

 طرف خواهم بر بستتا  من ز  كمر چه    /  كمرچو  بر بست  میان پیداست  از آن  

 (243)همان:                                                                                     

 و یا در شعر سنایی:

 یله  كن  جان  تو  جان چه خواهی كرد  / دل  ببردی و  قصد جههان كههردی 

 چه خواهههی كرد  میههانمن بر   یار  / طرف بر  میان من  بست  كمرزان 

 (4؛چ234: 1375)سنایی،                                                            

 هف(پیوند واژه ها با معانی عربی آنها

گاهی اوقات شاعران برای ایجاد پیوند میان واژههای شعر خود، با دستیابی به همان نخ 

نامرئی كه واژههای بیت را همچون رشته مرواریدی به یکدیگر  پیوند میدهند، هوشمندانه  

از  شیوه ها و ترفندهای گوناگون بهره میجویند. یکی از آن ترفندها،  برقراری ارتباط با  
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برخی  از واژه هاست. به عنوان مثال در بیت زیر كه سنایی آنرا در مدح  معانی  عربی 

 بهرامشاه سروده است:

 مهره به دست تو بود كم زده ای خون گری /چشم تو هر دم به طعن، گوید با چشم من 

 (4؛چ315: 1375)حدیقه سنایی ،                                                           

به معنای زمان و تعیین وقت آمده است. اما با توجه به دم ع اول این بیت، واژه در مصرا

 خونكه در عربی به معنای  دمواژه خون در مصراع دوم میتوان زنجیره پیوندی خون با واژه 

میباشد را نیز مشهاهده كرد. اما اوج اینهگونه روابط را میتوان در اشهعار حافهظ دید. ارتباط 

ه ها، ایهام ها)به ویژه ایهام تناسب(، مراعات نظیر ها، زنجیره مستحکم معنایی، تنهگاتنگ واژ

 بسامد باالیی از بینامتنیت را در اشعار حافظ به وجود آورده است. به عنوان نمونه:

 خرقه از سر به در آورد و به  شکرانه  بسوخت /ماجری كم  كن و باز آ كه مرا مردم چشم 

 (4؛چ17: 1320حافظ، )دیوان                                 

در معنای نخستین آن یعنی مشاجرات و اختالفات را كنار   ماجری كم كن و باز آجمله  

با توجه به واژگان دیگر بیت، یک معنای پنهانی نیز  به  شرح  ماجرابگذار و برگرد. اما این 

قه از سر در آوردن و به چشم و خر با توجهو  آن چه جاری شدیعنی  ماجریزیر دارد: 

ماجری  سوختن آن، در این بیت آن چه جاری شده، اشک است. پس در الیه پنهانی بیت،

با توجه  ماجرایعنی به گریه های من خاتمه بده و باز گرد كه .... در بیت زیر نیز برای  كم كن

 به  سرو  لب  جویبار ،  میتوان  همین  ظرفیت معنایی را باز جست:

 بخش سرو لب جویبار ه  ب ماجرا وین  /ت گل گنه بنده عفو كن یا رب به وق

 (3؛چ212: 1379)دیوان حافظ ،                                                  

 نمونۀ دیگر:

                                                                       در اندازیمنو  طههرحیفلک را سقف بشههکافیم و   / بیاتا گل بر افشانیم ومی در ساغر اندازیم 

 (288)همان:

را در انداختن در معنای عربی آن  طرحبا  در انداختندر مصراع دوم این بیت میتوان پیوند 

 مشاهده كرد.

وه كهه در كهههار غریبان عجبت اههههمالی   /  شهرای كه  انگشت  نمایی  به  همه مردم  

 (51)همان:                                                                                سههتا

و نیز ماه آسمان كه اول  ماهدر مصراع اول به معنای این واژه=  شهرحافظ در كاربرد واژه 

 در سبببا  بندهر ماه با انگشت نشان داده  میشود، نظر داشته است .نمونه دیگر پیوند 

 معنای عربی آن)بند(:

 باز آید و  بر هاند م  از بند مالمت / یا رب  سببی ساز كه یارم به سالمت 

 (70)همان:                                                                       
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 ی (پدیداری حركت های غیر گفتاری

پسند آنها از سوی  زیباییحساس و  موسیقی از یک سو و ذوق آشنایی سنایی وحافظ با

دیگر، سبب شده است كه این دو شاعر از این وسیلۀ رسای انتقال عواطف با به  كار گیری  

همه  ظرفیتهای  ممکن در زبان یعنی موسیقی حاصل از عروض، همخوانی حروف، قافیه، 

ز اوزان ردیف و تناسبات آوایی و هجایی كلمات، حد اكثر استفاده را به عمل آورند. هر یک ا

عروضی به سبب اختالف در پایه های تکرار شونده، تناسبی مخصوص  خود  ایجاد میکنند 

كه بر انگیزنده  احساس و آهنگ مایه های خاص است.طبیعی است هریک از  این  آهنگها 

برای  بیان  یک یا چند عاطفه همخوان و هم زمینه متناسبتر است. اما از جمله هنرهای این 

ت كه ضمن حفظ فایده محدودیت وزنهای گوشنواز برای همگان كه به سبب دو شاعر آنس

عادت، سریعتر  مخاطبان را جذب میکنند، لحن وتوان آنها را از طریق آهنگ حاصل از حروف 

كلمات  و قافیه  و ردیف برای احهساس خاص تغییر میدهند و یا تشدید میکنند. به عنوان 

 مثال در غزلی از سنایی:

 .آه كرداغهلب   انفهههاس  مههها  را    / ا در  دل  مههها  راه كههرد عاشهقی  ت

 . اكراه كردبرد  و    زیر   پای      عهشق       / بود   هر   باری   دلم    عاشههق   ، بطههوع 

 . كاه كردصبر چون كوه مرا چون    / عیش چون نوش مرا ، چون زهر كرد 

 .ناگاه كردكرد مهها را بستهه و    / ههغی باز در شههههر  مسهههلمانان مُه

 . آتشهتگاه كردوَز دلِ  سنههگینم   /از  تن  باریهههک  من زُنار ساخهههت 

 .جاه  كردكو   مرا بی قدر  و عز و    / با  همه  محنت كه دیدم من ز عشههق 

 بد خواه     كرد.   او  به   كام   دشهمن   و   / نیکخواهم   عشههههق     را،     گر چه  مرا، 

 ( 4؛چ385:  1375)دیوان سنایی ،                                                           

ها این غزل در بحر رمل سروده شده است. حکیم سنایی با استفاده از خاصیت آوایی واژه

این بحر را به در طول ابیات و بخصوص قافیه و ردیف در آخر ابیات، موفق شده است آهنگ 

اقتضای عواطف شعر تغییر داده و با آن سازگار نماید. مثال  تکرار دو حرف)آه( در كلمات 

قافیه این غزل، موسیقی وزن را در جهت عاطفه غالب در شعر تقویت میکند. زیرا در این 

 غزل وقتی به  هجای این دو حرف در كلمات قافیه میرسیم، برای تلفظ )آه( دهان باز میشود

و جریانهای نفس  و صدا آزاد میگردد و میتوانیم مثل آه ممتدی صدا را هر چه قدر الزم 

است بکشیم. بدین ترتیب مثل آنست كه بیان درد و اندوه و گرفتاری عاشقی را در پایان هر 

بیت با آه غمباری بدرقه میکنیم. البته این نمونه، استثناء در دیوان حکیم سنایی  نیست  كه  

س  آن  نکته ای  بی اعتبار را به سنایی نسبت داده باشیم. در این مورد شواهد دیگری بر اسا

 را نیز می توان در دیوان او یافت .
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اما  اوج  این حركتهای غیر گفتاری را میتوان در دیوان حافظ شیرازی به وضوح مشاهده   

روی سخن  كرد. در شعری كه آورده میشود، حافظ در مقام خطیب پرخاشگری است كه

اعتراض آمیزش متوجه خیل ریاكاران ظاهر الصالحی است كه اگر چه خود پنهان و آشکار 

مرتکب هر خطا و معصیتی میشوند، اما دیگران را به خطا و فجور متهم میکنند. دكتر تقی 

كلمات قافیه در » پور نامداریان نیز در كتاب گمشده لب دریا همین نمونه را ذكر میکند: 

ق در پایان  هر  بیت  مانند  صدای  ضربه مشت گوینده یا خطیب Tَ–به صورت این شعر 

خشمناک و معترضی است كه در پایان هر اعتراض و رفع تهمتی  از خویش  و یا نسبت آن 

به مخاطبان ریاكار، به شدت در  فضا  پرتاب میشود و  یا  بر میز خطابه  فرود میآید. آنگاه 

از  اوج فرو میافتد و به پایان میرسد و نکنیم   با ادای  كلمه باقیمانده نفس خطیب معترض 

مجالی پیدا میشود  تا  گوینده  نفسی تازه كند و اعتراض خشمناكانه بعدی را به همان 

 (99:  1382پور نامداریان، «.) ترتیب از سر گیرد

 نکهههنیم  قارزَجامه كس سهههیه و دلق خود   / نکنیههم  هق ما نگوییههم بههد و میل به ناحَ

 نکنیهم ق   سر حق بر ورق شعبده  مهلحَ  / رقهم مغلطه  بردفتر  دانش  نهزنیهههم 

 ق كاربد مصلحهههت انهههست كه مطلَ  / عیب درویش و توانگر به كم و  بیش   بدست 

 نکهنیم

 نکنیم وَق التفاتش بهه  می صاف  مر  / شاه  اگر  جرعه  رندان  نه به حرمت نوشد 

 نکنیم   قفکر اسهب سیهه و  زیهن مغرَ  / برانیم  جهان  در  نظر  راهههروان  خوش

 نکهنیم   لَقتکیه آن به كه بر این بحر معه  / آسمان  كشتی ارباب هنر می شکند 

 نکنیم قگو تو خوش باش كه ما گوش به احمَ / گر بدی  گفت حسودی و رفیقی رنجید

 نکنیم قور به حق گفهت جدل با سخن حَ / اوحافظ،  ار خصهم خطا گفت نگیریم بر 

 (3؛چ 291: 1379)دیوان حافظ ،                                                              

در دیوان حافظ، می توان نمونه های زیادی را یافت و ارائه كرد. گاهی حافظ مضمون و 

تصویر گذشتگان را با یک تصویر یا صفت یا مصراع، زیباتر و قطعی تر ساخته وآن تصویر را 

به بلوغ رسانده است در حقیقت حافظ با آوردن بنمایه ها وتصاویر شعری مترادف با سنایی 

و تركیبات مناسب وكیفیت تألیف آنها، به روانی و زیبایی مضمون و بیان و  و انتخاب واژگان

 موسیقی دست یافته است. 

 نتیجه گیری0-4

برپایۀ نظریۀ بینامتنیت، هیچ متنی نمیتوان یافت كه به گونه ای با متون دیگر در پیوند 

كتاب با متون نباشد.گسترۀ این پیوندها چنان است كه میتوان كتابی دربارۀ پیوندهای هر 

دیگر نگاشت .ما در این جستار با بررسی بسیاری از نمودهای پیوندهای بینامتنی شعر 

 تصویری حافظ و سنایی  كه مشتمل بر  زبان وواژگان میشود به نتایجی دست یافتیم.
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نخستین یافته ای كه از این پژوهش به دست آمد،این است كه در پژوهش صورت گرفته 

ایی كه اشعار سنایی و حافظ به طور نا خوداگاه در زمینه تصویر با یکدیگر تناسبات و ارتباطه

داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. یکی  از ترفند های هنری در مبحث زبان، به گزینی واژه 

ها و پیوند چند سویه آنها با همدیگر بودند كه هر دو شاعر به جهت استوار كردن سخن و 

ک بیت به كار برده بودند. فرایند دیگر، تغییر  مقوله دستوری زبان شعری خود در سراسر ی

یک كلمه به مقوله دستوری دیگر است در واقع این پدیده، نه تنها مناسبات معنایی بین 

كلمات را به هم میریخت، بلکه مناسباتی نیز كه مستلزم همنشینی كلمات در بستر روابط 

ز دالئل این تناسبات، پتانسیل  شعر  عرفانی در دستوری معنادار است، تغییر میداد. البته ا

ایجاد و تداعی معانیهای مختلف نیز میباشد. از همین روی است كه گذشته از مضامین و 

تصویرهای قرآنی و عرفانی، مضامین و تصویرهای بسیاری از شاعران مشهور فارسی زبان نیز 

یان اشعار این دو تن برای ایجاد به  ذهن خواننده تداعی میشود. از دیگر تناسبات موجود م

پیوند میان واژه های شعر خود، برقراری ارتباط  با  معانی  عربی  برخی  از واژه ها بود كه 

 هر چه بیشتر بر غنای اشعار سنایی وحافظ میافزود. همچنین آشنایی سنایی وحافظ با
ده بود تا این پسند آنها از سوی دیگر، سبب ش حساس وزیبایی موسیقی از یک سو و ذوق

دو شاعربرای  انتقال عواطف با بکار گیری  همه ظرفیتهای  ممکن در زبان یعنی موسیقی 

حاصل از  عروض، همخوانی حروف، قافیه، ردیف و تناسبات آوایی و هجایی كلمات، حد اكثر 

بررسی استفاده را  به  عمل آورده و به نوعی به خلق تصاویر غیرگفتاری روی آورند. از اینرو با 

 به نیکی میتوان به تناسبات ناخودآگاه مابین اشعار سنایی و حافظ پی برد.

ازجمله عوامل تفوق شعر خواجه بر سنایی را میتوان تغییر بیان جمله با تحول در محور  

همنشینی و جانشینی ذكر كرد كه فضای شاعرانۀ زیباتری به بیت بخشیده است. فشردگی 

عری،ویژگی بارز دیگر شعر خواجه است.همچنین حافظ با تلفیق و ایجاز تصاویر و مضامین ش

تصاویر شعری گذشتگان و ابداع خوشۀ تصویری جدید ،سرآمد گویندگان در این زمینه است. 

از سوی دیگر استفاده از صنایع ادبی و آوردن كلمات به شکل استعاری بر ابهام آفرینی تصویر 

 ست.و حقیقت نمایی آن تأثیر بسزایی داشته ا
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