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 چکیده:
ساز شرایط سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی عصر حیات هر شاعری، سببزمینه و هدف: 

خلق تی ها و شخصیتهای دونادون در اشعار اوست. شعر حافظ نیز، از این قاعده مستثنی نیست؛ 

سّ و اساس اشعار اغلب شاعران بر روی شخصیتهای بخصوصی بنا شده است. حافظ با چراكه اُ

طرح شخصیتهای خای و عملکردهایشان و بکاردیری صنعت ایهام یا همان چنددانگی معنایی، 

 اوست. دوپهلو و چندمنظوره سخن میگوید و این مسأئله مبیّن عمق جهانبینی و اندیشج

رسی ای به برتحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه-روش توصیفیمقالج حاضر به  روش مطالعه:

 چنددانگی معنایی تی ها و شخصیتها در دیوان حافظ پرداخته است.

های مقالج حاضر نشان میدهد كه از میان پروتوتای های مطرح حافظ، برخی از یافته ها:یافته

برخی ممدوح او هستند و برخی مورد  ای موارد الگوی او هستند،قداست برخوردارند و در پاره

اند. این تی ها و شخصیتها، خواه مقبول خواه منفور، داه در معنای اصلی و واقعی انتقاد واقع شده

اند و داه در غیر معنای اصلی و حتی در موارد بسیاری از چنددانگی معنایی خود بکار رفته

 برخوردارند.

-علیهم-حافظ نظیر پیامبران و امامان معصوم  بیشتر شخصیتهای مطرح دیوانگیری: نتیجه

ها، شخصیتهای رمانتیک، شخصیتهای عرفانی، پادشاهان و وزرا، قهرمانان و اسطوره -السالم

شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، چهارپایان، پرنددان، درختان و دلها تی های واقعی و رئال 

شرایط خای سیاسی و اجتماعی  هستند. شاید علت اصلی طرح برخی شخصیتها در اشعار حافظ،

عصر زنددی او و تعامالتی بوده كه با آن افراد خای داشته و ممکن است خلق برخی شخصیتها 

ناشی از همزادپنداری با آنان بوده باشد. از میان این شخصیتها برخی تی ها ممدوح وی هستند، 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The political, social, intellectual and cultural 
conditions of each poet's life cause the creation of different types and 
personalities in his poems. Hafez's poetry is no exception to this rule; Because 
most poets' poems are based on special characters and characters. Hafez 
speaks with the design of special characters and their functions and the use of 
the industry of ambiguity or the same multiplicity of meanings, ambiguous and 
multi-purpose, and this issue shows the depth of his worldview and thought. 
METHODOLOGY: The present article has a descriptive-analytical method and 
using library resources to study the semantic multiplicity of types and 
characters in Hafez's divan. 

FINDINGS: The findings of the present article show that among the prototypes 
proposed by Hafez, some are sacred and in some cases are his role models, 
some are praised by him and some have been criticized. These types and 
characters, whether accepted or hated, are sometimes used in their original 
and real meanings, and sometimes in non-original meanings, and in many cases 
even have a multiplicity of meanings. 

CONCLUSION: Most of the prominent figures of Hafez's court such as prophets 
and infallible Imams (as) - mystical figures, kings and ministers, heroes and 
myths, romantic figures, political and social figures, cattle, birds, trees and 
flowers are real types. Perhaps the main reason for the design of some 
characters in Hafez's poems is the special political and social conditions of his 
life and the interactions he had with those special people, and the creation of 
some characters may have been due to their identification with them. Some of 
these characters are praised by him, some are influential in his life, some are 
his role models, some have been criticized. 
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 مقدمه
ائل ای كه منشأ بسیاری از موضوعات و مسدهندۀ آثار ادبی است؛ بگونهشخصیت یا پروتوتایپ، از عناصر مهم تشکیل

نثر، همین شخصیت است. بدیهی است كه دوینده یا نویسنده برای خلق شخصیت یا  و ماجراها در متون نظم و

شخصیتهای مدّنظرش كامالً مخیّر است و آنگونه كه خود بخواهد آنها را مطرح میسازد. نظریج پروتوتایپ، كه از 

 روانشناس است، نخستین بار توسط النور راش، فلسفج ذهنو  روانشناسیهای ترین و مطرحترین نظریهشدهشناخته

 بندی را موضوع اصلی علوم شناختی میدانست.مطرح شد. او طبقه ،آمریکاییبرجستج 

خصیت در ش منشأ»بار توسط شیرین دقیقیان و در كتاب  اما موضوع پروتوتایپ در ادبیات داستانی ایران، نخستین

ین تخیل هم»مطرح دردید. او ابزار اصلی تفکر خالقانه را تخیل دانسته و در اینباره دفته است: « ادبیات داستانی

است كه در برخورد كشاكشی با پروتوتایپ، نقش اصلی را بازی میکند و آن را به موجودی مستقل تغییر میدهد. 

مکان جابجا میکند و كاراكتر را در زمان و مکان دیگری جا میدهد.  داه نویسنده، پروتوتایپ خود را در محور زمان و

بعضی اوقات نیز نویسنده خصلتهای ظاهری پروتوتای ی را انتزاع میکند و در آفرینش كاراكتر خود از آن كمک 

مج پردازی ذهن نویسنده است، تی ی را كه در همیگیرد. انتزاع و تجرید خالق، كه یکی از ابزارهای مهم چهره

نوع نشده وجود دارد كه به تبینیخطوط با تیپ پیشین آن یکسان نیست بکار میبرد. هزاران حالت بدیع و پیش

(. روند تبدیل پروتوتای ها به شخصیتها و تی های دونادون، 43: 4374)دقیقیان، « بیکران ذهن انسان برمیگردد

ده ند: داه همان شخصیت یا شخصیتهایی هستند كه دوینبسیار پیچیده و متنوع است. پروتوتای ها انواع دونادون دار

یا نویسنده با او برخورد و تماس مداوم دارد؛ داه ممکن است شخصیتهای تأثیردذار در زنددی او باشند و یا 

شخصیتهایی باشند كه با او همزادپنداری میکند؛ مانند شخصیتهای دینی و مذهبی، شخصیتهای هنری، 

ای و عرفانی و تاریخی و غیره؛ و داه حتی ممکن است شخصیتها شخصیتهای اسطورهشخصیتهای علمی و ادبی، 

ه تا ترین آنها درفتاز محدودۀ موجودات انسانی پا فراتر دذارند. در اشعار حافظ به انواع و اقسام پروتوتای ها از ساده

سیار مهم درک اشعار اوست، از ترینشان برمیخوریم و ازآنجاكه شناخت این شخصیتها و تی ها از عوامل بپیچیده

طرح آنها در اشعارش سود فراوان برده است. شناخت پروتوتای های اشعار حافظ این امکان را میدهد كه هركدام از 

 بندی كنیم و به تحلیل شخصیتها نزدیکتر شویم.طور جدادانه دستهآنها را در دروههای مختلف، به

هنر  این»و ابداع تی هایی است كه چنددانگی معنایی )ایهام( دارند:  یکی از شگردهای حافظ در فنّ شاعری، خلق

(. این شخصیتها 69: 4345)ریاحی، « بزرگ حافظ است كه حرفهای دوپهلو و به اصطالح یک تیر و دو نشان میزند

اهان یشامل فرمانروایان، رجال سیاسی، پیامبران، عارفان، برخی انسانهای خای، حتی بعضی پرنددان و دلها و د

 نیز میشود كه تا پیش از حافظ كمتر سابقه داشته است.

 

 سابقۀ پژوهش

داستان پیامبران در دیوان »درخصوی شخصیتهای اشعار حافظ، پژوهشهای درخور توجهی انجام شده است: مقالج  

 رسی اهدافتحلیل و بر»از اردشیر بهمنی كه صرفاً به پژوهش درمورد حضرت آدم )ع( پرداخته است. مقالج « حافظ

از طیبه فدوی كه به بیان عوامل طبیعی ازطریق تشبیه و استعاره « حافظ در بکاردیری از عوامل طبیعی در شعر

تحلیل »از منظر حافظ پرداخته تا به مدد آن به موضوعات عرفانی، تربیتی، اجتماعی و فلسفی دست یابد. مقالج 

 از مالک میرهاشمی، كه نگارندۀ« برونگرایی(-ونگراییمحتوای اشعار حافظ و سعدی بر اساس تیپ شخصیتی )در

آن معتقد است با توجه به پیامدار بودن اشعار حافظ كه در واقع بازتابی از ویژدیهای شخصی، عالیق، نگرشها و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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های خودآداه و ناخودآداه خالق آن منابع است، میتوان ویژدیهای شخصیتی و روانشناسی اشعار و همچنین انگیزه

های پنهان ضمیر حافظ )تحلیلی الیه»و اوضاع و احوال اجتماعی زمان خالق آثار را شناسایی كرد. مقالج  شرایط

از مریم روضاتیان و افسانه غفوری كه نگارنددان « تازه از شعر حافظ براساس صور ازلی ضمیر ناخودآداه جمعی(

در قالب شخصیتهای دونادون نمود پیدا معتقدند چون شعر حافظ، عالمی رؤیادونه دارد كه در آن صور ازلی 

فظ ای میتوان از شعر حااند، با طرح صور ازلی ضمیر ناخودآداه جمعی در روانشناسی تحلیلی، تأویل ددردونهكرده

ای كه بطور مستقیم و آشکار پروتوتای های اشعار حافظ را بررسی مقالج حاضر، با كتاب و مقاله كرد. اما نگارندۀ

خورد نکرده است. بنابراین ضرورت دارد كه بطور اختصاصی و مجزا به چنددانگی معنایی تی ها و كرده باشد، بر

ع تحلیلی و با استفاده از مناب-شده در دیوان حافظ پرداخته شود. مقالج حاضر، با روش توصیفیشخصیتهای مطرح

 ای انتخاب اشعار حافظ، دیوان حافظها، به انجام رسیده است. منبع اصلی برای و بر اساس تطبیق یافتهكتابخانه

ابیات به همراه صفحات  نظر شده و فقط شمارۀكالم، از نگارش ابیات صرف قدسی است؛ برای جلودیری از اطالج

آنها در جداول مربوط ثبت دردیده است. هدف پژوهش حاضر این است كه به انواع مختلف پروتوتای های اشعار 

ف انواع پروتای های یک اثر، منجر به شناخت و فهم بهتر اثر و تحلیل و بررسی حافظ ب ردازد؛ زیرا درک و كش

 دقیقتر آن خواهد شد.

كه: آیا  ای به این سؤاالت پاسخ دهدتحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه-این مقاله بر این است به روش توصیفی

روند ایجاد و خلق  -6یل او نشئت میگیرد؟ خلق شخصیت یا شخصیتهای مطرح در اشعار حافظ، صرفاً از قوۀ تخ

انگیزه و هدف اصلی شاعر از خلق چنین پروتوتای هایی  -3شخصیتها در اشعار او به چه علل یا عواملی بستگی دارد؟ 

 چه بوده است و با خلق چنین تی هایی، قصد بیان چه مطلب یا مطالبی را داشته است؟

 

 بحث و بررسی

 ظپروتوتایپها در اشعار حاف
شک موجب خلق اند، بیشرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصری كه بزردان ادب پارسی در آن میزیسته

ی در شعر حافظ، رفتارها و كردارها پروتوتای های دونادونی در آثارشان شده است. تمامی تی ها و شخصیتهای مطرح

فته از طرز تلقی و تفکر آنان به زنددی، اجتماع دراجتماعی و روانی بخصوصی دارند كه این رفتارها و كردارها نشئت

تر، محیط اجتماعی و فرهنگی در خلق شخصیتها بسیار مؤثر است؛ بنابراین و محیط زنددیشان است. به تعبیر ساده

و  ای دیگر، فرهنگیای از شخصیتهای شعر حافظ، شخصیتهای سیاسیند؛ برخی دیگر، مذهبی و عرفانی و عدهعده

بخش درک رمزورازهای زنددی وقفه و نتیجههای اصلی و مانددار و فاخر آثار ادبی، جدّ و جهد بیادبی. بنمایه

خصوصی و اجتماعی آدمی و ارتباط نادسستنی این دو بعد زنددی بشر با یکدیگر است. ازآنجاكه هردز بدون 

تمان یک هایی دانست كه ساخیهپذیر نیست، شخصیتها را باید پاكاراكتر نوشته نشده و خلق چنین اثری نیز امکان

ها با استحکامتر باشند، بنا محکمتر و پایدارتر و از دزند زمانه مصونتر اثر روی آنها بنا میشود. هرقدر این پایه

 خواهند ماند.

یکی از شگردهای حافظ در فنّ شاعری، خلق و ابداع تی هایی است كه چنددانگی معنایی )ایهام( دارند. این 

فرمانروایان، رجال سیاسی، پیامبران، عارفان، برخی انسانهای خای، حتی بعضی پرنددان و دلها  شخصیتها شامل

و دیاهان نیز میشود كه تا پیش از حافظ كمتر سابقه داشته است. درک و شناسایی پروتوتای ها در آثار بزردان ادب 

شناخت پروتوتی های »بشمار میرود.  تفکر شاعران و نویسنددان پارسی، راهنمای شناخت و رمز ورود به دریچج



 463/ بررسی چنددانگی معنایی پروتوتای ها در دیوان اشعار حافظ

 

آثار مشهور ادبی مانند پلی است كه منتقد یا خواننده را به پشت مرزهای بستج ذهن نویسنده در فرآیند آفرینش 

ادبی رهنمون میگردد. از سوی دیگر، پروتوتی ها اغلب دارای پیچیددیهای ظریفی هستند كه تنوع و دونادونی آنها 

-4: 4374)دقیقیان، « شناخت همین پیچیددیها، كلید درک یک اثر ادبی بشمار میرودرا موجب میشوند. داه 

45.) 

ها و شخصیتهای اساطیری فقط ها، قصهاند. رواج اسطورهبرخی از شخصیتهای مطرح در دیوان حافظ، اسطوره

ستفاده از مفاهیم شاعران با ا»ای دیرین دارد. ها در ادب پارسی، سابقهمختص حافظ نیست، بلکه ذكر اسطوره

اند. اشارات و اسرار و رموز و افراد و اشخای آنها برای بیان معانی و مضامین و اغراض و مقاصد دونادون سود برده

كهنترین صورت این كوشش در شعر فارسی به نخستین اشعار بازمانده در زبان و ادبیات فارسی برمیگردد و یکی 

ستایشی است كه تا دورۀ حافظ و پس از او تا روزدار ما نیز، در اینگونه اشعار  ترین موارد كاربرد آن، شعراز دسترده

تنها شور و شوق ملی در  ای در شعر، نه، ی نُه(. بیان شخصیتهای اسطوره4349)سرور موالیی، « دیده میشود

برد ف حافظ در كارخواننده ایجاد میکند، میتواند روایتگر زنددی شخصی و اجتماعی شاعر هم باشد. تسلط و اِشرا

های كهن و اساطیری و نوع دیدداه و اندیشج منحصربفرد او در این خصوی، مبیّن توانمندی او در حیطج شعر قصه

 ای در اساطیر و قصص از نظر تیزبین او نهفتهبینی و اندیشه، هیچ نکته و دقیقهبسبب عمق جهان»و شاعری است. 

 )همان: ی یازده(.« نمانده است

یتهای مطرح در دیوان حافظ، شخصیتهایی رئال و واقعی هستند كه شاید حتی شاعر با آنها برخود داهی شخص

در شخصیتها و تی های رئالیستی، عناصر ویژه و فرادیر در پیوند آلی با یکدیگر »دائمی و تعامالتی داشته است. 

ز اد جامعه تفکیک میکند، بسیاری ابنمایش دذاشته میشوند. نویسنده درعینحال كه كاراكتر خود را از دیگر افر

این سبک را قادر به  -انتزاع و تعمیم–ویژدیهای آن را نیز عمومیت میبخشد. در واقع همراهی دو ابزار تفکیک 

 (.64: 4374)دقیقیان، « آفرینش تی های زنده، دیرا و مانددار در تاریخ ادبیات كرده است

پادشاهان و  -پیامبران، ب -اشخای دیوان حافظ را به پنج دستج الفها، داستانها و قهرمانان و سرور موالیی قصه

، ی سیزده(. اما، به 4349داستانهای دیگران، تقسیم میکند )سرور موالیی،  -عاشقان، هی -عارفان، د -پهلوانان، ج

دیوان  شخایبندی دیگری هم میتوان دربارۀ داستانها و قهرمانان و ازعم نگارنده، طبق نظریج پروتوتایپ، تقسیم

بزردان  -1فرشتگان،  -3السالم(، امامان معصوم )علیهم -6پیامبران و جباران عصرِ پیامبران، -4حافظ ترتیب داد: 

شخصیتهای سیاسی  -9شخصیتهای رمانتیک،  -7عارفان معروف،  -4ها و قهرمانان، اسطوره -5دولتی و دیوانی، 

 لها و دیاهان.د -44پرنددان،  -45چهارپایان،  -4و اجتماعی، 

در دیوان حافظ، با شخصیتها و پروتوتای های مذهبی و دینی نظیر حضرات آدم )ع(، ابراهیم )ع(، نوح پیامبران: 

-نبی، یعقوب نبی )ع(، یوسف پیامبر، موسی )ع(، شعیب نبی، سلیمان نبی، عیسی مسیح، داوود نبی، خضر نبی 

مبران باستانی همچون مانی و اشو زرتشت مواجهیم. محمد و حضرت محمد مصطفی )ی( و نیز پیا -السالمعلیهم

میداند )سرور « عشق»سرور موالیی، نظر حافظ را دربارۀ سبب آفرینش آدم، قابلیت و استعداد او در پذیرش 

 (.5: 4349موالیی، 
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 4جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

(، 4/ ب 471)غ  (،1/ ب 34(، )غ 4/ ب 4(، )غ 6/ ب 495: غ 4397)قدسی،  

 (41/ ب 564( و )غ 3/ ب 164(، )غ 6/ ب 145(، )غ 45/ ب 646)غ 

  آدم و حوا

اهلل ابراهیم خلیل (1/ ب 373)غ 

 )ع(

 

یعقوب )پیر  (5/ ب 543(، )غ 4/ ب 451(، )غ 9/ ب 614)غ 

 كنعان(
 

  موسی )ع( (3/ ب 613(، )غ 7/ ب 154)غ 

  شعیب )ع( (4/ ب 616)غ 

/ ب 355(، )غ 6/ ب 679(، )غ 5/ ب 494(، )غ 5/ ب 415، )غ (6/ ب 49)غ 

 (7/ ب 544(، )غ 4/ ب 564(، )غ 4

  یوسف )ع(

 پیامبران نوح )ع( (5/ ب 454(، )غ 4/ ب 355)غ 
  سلیمان )ع( (7/ ب 451(، )غ 5/ ب 33(، )غ 1/ ب 314)غ 

(، 9/ ب 669( و )غ 5/ ب 453( )غ 1/ ب 74در )غ « دمعیسی»با تركیبهای 

/ ب 34)غ « دمِ عیسی»(، 4/ ب 454)غ « بخشی عیسیروان( »1/ ب 639)غ 

« مسیحادم»(، 6/ ب 535)غ « انفاس عیسی»(، 45/ ب 95)غ « عیسی صبا»(، 4

 (4/ ب 613)غ « مسیحانفس»(، 1/ ب 449)غ 

  عیسی )ع(

  داوود )ع( (4/ ب 639(، )غ 6/ ب 651)غ 

/ ب 371(، )غ 3/ ب 367(، )غ 6/ ب 676(، )غ 5/ ب 464(، )غ 7/ ب 576)غ 

 (1/ ب 546(، )غ 4

  خضر )ع(

حضرت محمد  (1/ ب 43)غ  

 مصطفی )ی(
 

  مانی (7/ ب 155)غ 

  زردشت (67نامه/ ب (، )ساقی3/ ب 639)غ 

 

 ، نمرود از شاهانتوراتاست. بنا به روایت  عهد عتیقاز شخصیتهای « نمرود»جباران و گمراهان عصر پیامبران: 

با پادشاهی  ابراهیماست؛ اما از محاجج ، نام نمرود نیامده قرآنبود. در  نوحپسر  امحپسر  كوشو از فرزندانِ  بابل

 4است.سخن بمیان رفته 

و چندین  6اسرائیل به دست او سه مرتبه بصورت صریحو دمراه شدن بنی« سامری»در قرآن كریم از شخصیت 

 سرعمویو به قولی پ اسرائیلبنیو از افراد  موسی پیامبرمعاصر  «قارون»مرتبه بصورتِ غیرصریح سخن رفته است. 

كه چند تن زورمند زیر بار كلیدهای طلب، بخیل، حسود و بسیار ثروتمند بود، آنچنانقارون فردی جاه وی بود.

مخازن و دفاتر حساب اموالش زانو میزدند. هرچند او را اندرز میدادند كه به مال دنیا مغرور نشود، و آن را در راه 

                                                      
 سوره بقره 659آیه . 1
 سوره طه 45و  95، 97 . آیات6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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ای سخت پدید آورد و زمین قارون، و نفرین كرد و خدا زلزلهخیر مردم صرف كند، نمی ذیرفت. آنگاه موسی دربارۀ ا

 خانه و دنجش را به كام خود كشید.

 6جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

  نمرود (3/ ب 639)غ 

 جباران سامری (4/ ب 174(، )غ 7/ ب 655(، )غ 5/ ب 659)غ 

  قارون (4/ ب 567(، )غ 5/ ب 141(، )غ 43/ ب 3)غ 

 حافظ، از اولین و آخرین امام سخن دفته است.السالم(: صوم )علیهمامامان مع

 3جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار توضیحات

مقصود حافظ 

-شحنه"از 

، غ "النجف

، حضرت 343

امام علی )ع( 

 است.

  حضرت علی )ع( (744، ی 35(، )رباعی 45/ ب 343)غ  

امامان معصوم 

 السالم()علیهم

ضرت مهدی ح (4/ ب 415)غ  

 )ع(

 

 فرشتگانی هستند كه نامشان در دیوان حافظ آمده است.« ماروت»و « هاروت»، «القدسروح»فرشتگان: 

 

 1جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

القدس روح (45/ ب 373(، )غ 45/ ب 655)غ  

 )جبرئیل(

 

 فرشتگان هاروت (3/ ب 14)غ  

  ماروت (3/ ب 45)غ  

 

 دیوانی بزرگان دولتی و
پادشاهان و وزرا از جمله تی هایی هستند كه حضورشان در دیوان حافظ بسیار پررنگ است. برخی از آنان پادشاهان 

ای ایران و برخی دیگر، معاصران اویند كه وی از حمایتهای آنان برخوردار بوده و بسیار به آنان ارادت داشته اسطوره

 است.
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 پادشاهان
 5جدول شماره 

 پروتوتایپ واعان اشعار

  شاه شجاع (7/ ب 354(، )غ 4/ ب 359(، )غ 9/ ب 345)غ 

-بن قطبتورانشاه (96/ ب 64(، )قطعه 4/ ب 576(، )غ 4/ ب 393(، )غ 4/ ب 344)غ 

 الدین

 

  شاه شیخ ابواسحاق (415/ ب 34)قطعه 

  الدینخواجه جالل (43/ ب 554(، )غ 7/ ب 513)غ 

  ظفّربن مُیَحیی (4/ ب 374)غ 

  منصوربن مظفر (11/ ب 46(، )قطعه 7/ ب 176)غ 

 پادشاهان سلطان اویس (4/ ب 544(، )غ 44/ ب 441)غ 

  بهرام دور (3نامه/ ب (، )ساقی3/ ب 314)غ 

(، )غ 7/ب 641(، )غ 46/ ب 439(، )غ 5/ ب 479(، )غ 5/ ب 649)غ 

 (45/ب 397

  جمشید )جم(

  كاووس (3/ب 554(، )غ 5/ب 155(، )غ 5/ ب 649)غ 

  كیخسرو (3/ب 536(، )غ 7/ب 641(، )غ 3/ب 554(، )غ 46/ ب 439)غ 

  كیقباد (5/ب 479(، )غ 45/ب 397)غ 

  سیاووش (7/ب 665)غ 

  بهمن (1/ب 649)غ 

  فریدون (6نامه/ب (، )ساقی3/ب 567)غ 

  سلم و تور (43نامه/ب ، ساقی654، 4354)خلخالی، 

  منوچهر (45نامه/ب )ساقی

  افراسیاب (3/ب 536)غ 

  انوشیروان (44نامه/ب ساقی) (،4/ب 45)غ 

/ب 645(، )غ 5/ب 513(، )غ 3/ب 664(، )غ 9/ب 16(، )غ 4/ب 45)غ 

4) 

  خسرو پرویز

(، )غ 5/ب 334(، )غ 1/ب 564(، )غ 3/ب 367(، )غ 4/ب 657)غ 

 (1/ب 156

 اسکندر

 دارا (9/ب 364(، )غ 9/ب 3)غ 

  اسفندیار (1نامه/ب ی)ساق

  محمود غزنوی (9/ب 134(، )غ 3/ب 357(، )غ 5/ب 445)غ 
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 وزرا 
 4جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

(، 41/ب 596(، )غ 7/ب 55(، )غ 46/ب 67(، )غ 7/ب 15)غ 

 (4/ب 639)غ 

  آصف

 وزرا پیران ویسه (45نامه ب ، ساقی4354،654)خلخالی، 

  بوذرجمهر (44و  45)همان: ب 

(، )غ 44/ب 111(، )غ 45/ب 1(، )غ 7/ب 674)غ  

 (415ب  34(، )قطعه 9/ب 164

  الدینخواجه قوام

 

م و پدر رستم بود كه نامش در شاهنامه ، فرزند ساایرانیای از قهرمانان اسطوره« زال»ها: قهرمانان و اسطوره

ادبیات فارسی  ایچهرۀ اسطورهو بتبع آن، مهمترین  شاهنامهای در آورترین چهرۀ اسطورهنام . رستمآمده است

اولین شاهزادۀ ایران و دومین اسطورۀ ایرانی بعد از كیومرث در شاهنامه است و زو، در شاهنامج سیامک، است. 

 فردوسی پسر طهماسپ است. پس از مرگ نوذر به دست افراسیاب، زو به پادشاهی رسید.
 

 7ل شمارۀ جدو

 پروتوتایپ انواع اشعار

  زال (46نامه/ب )ساقی 

ها و اسطوره رستم (5/ب 577)غ 

 قهرمانان
 

 سیامک (535، ی 143)غ 

 زوطهماسب (535، ی 143)غزل 

پور پشنگ  (7/ب 143)غ  

 )افراسیاب(

 

 عارفان و صوفیان بنام

درسها آموخته و پندها  ردی بود كه از محضر برخیمحیطی كه حافظ در آن میزیست، مجمع عالمان و عارفان بز

نیوشیده بود و بدیهی است كه از شخصیتهای عرفانی كه پسند خاطر او بودند، هم در شعرش یاد كند. شخصیتهایی 

از نخستین « حسن بصری»هی(،  611، از عرفا و شعرای معروف قرن سوم هجری )«بن منصور حالجحسین»چون 

كه پیری صاحب كمال و پیشوای مردم زمانه خویش « شیخ صنعان»هی(،  64در اسالم )پیشکسوتان تصوف در ص

اقامت داشت. حدود پنجاه بار حج كرده و در كشف اسرار معنوی به مقام كرامت  كعبهبود. او قریب پنجاه سال در 

از شاعران و « بغدادی شیخ مجدالدین»عطار ذكر شده است. و  الطیرمنطقسیده بود كه شرح كامل احوال او در ر

از عارفان و مشایخ تصوف ناحیج فارس در سده « الدین بلیانیشیخ امین»ششم هجری و عارفان ایرانی بنام سده 

 هفتم و هشتم قمری.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
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 9جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

  حالج (9/ب 655(، )غ 5/ب 654 )غ 

عارفان و  حسن بصری (69: ملحقات 15، ی 4354)خلخالی، 

 صوفیان

  شیخ صنعان (7/ب 95)غ 

اورنگ و دلچهر، نام دو عاشق و معشوق است مانند مجنون و لیلی. مهر و وفا »شخصیتهای رمانتیک )عشّاق(: 

 (.567: 4394)یوسفی، « نام نیز، هست بر مفهوم جاری آن، نام دو دلداده به همیننیز عالوه

 4جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

  اورنگ و دلچهر (5/ب 154)غ 

 عشّاق مهر و وفا (1/ب 645)غ 

  شیرین و فرهاد (5/ب 513(، )غ 3/ب 674(، )غ 4/ب 649)غ 

(، )غ 1/ب 499(، )غ 1،/ب 94(، )غ 5/ب 445(، )غ 1/ب 567)غ 

 (4/ب 444

  ونلیلی و مجن

 

 شخصیتهای اجتماعی و سیاسی 

ست هرچند معلوم نی»بسیاری از پژوهشگران درمورد اینکه آیا حافظ، پیری داشته یا نه، دچار تردید هستند:  پیر:

كه وی، دست ارادت پیری درفته و در تصوّف به یکی از این طایفه نسبت درست كرده، امّا سخنان وی، چنان بر 

(. آنگونه كه از اشعار 446: 4345)جامی، « كس را از آن اتفاق نیفتادهاست، كه هیچمشرب این طایفه واقع شده 

معطوف بوده است. « پیرِ مغان»آید، او دست ارادت به دامن پیری داشته است و بیشتر توجهش به حافظ برمی

ای همییابیم، از برساخته پیرِ مغان ادرچه در ادبیات فارسی سابقه دارد، با این اوصاف و ابعادی كه در دیوان حافظ»

)خرمشاهی، « هنری حافظ است كه بیهوده نباید دنبال ردّپای تاریخی او بود و به مغانِ زرتشتی مربوطش كرد

4394 :47.) 

 45جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار توضیحات

فقط یک بار، 

برخی پیران 

را با صفتِ 

جاهل 

مینامد. )غ 

 (3/ب 545

/ب 456(، )غ 3/ب 667(، )غ 9/ب 665(، )غ 6/ب 7پیر )غ 

( پیر 3/ب 63( پیرِ طریقت )غ 6/ب 154( پیر مناجات )غ 5

( پیر دانا 45/ب 35(، )غ 4/ب 145(، )غ 7/ب 344خرابات )غ 

 (،7/ب 4)غ 

 (3/ب 333غ پیر سالک )

(، 44/ب 491(، )غ 4/ب 479(، )غ 7/ب 654فروش )غ پیر می

( 4/ب 175غ كش )( پیرِ پیمانه3/ب 339(، )غ 4/ب 666)غ 

 

 

 

پیر و 

 تركیباتش



 464/ بررسی چنددانگی معنایی پروتوتای ها در دیوان اشعار حافظ

 

( پیر میکده )غ 6/ب 197(، )غ 4/ب 393پیر میخانه )غ 

 (3/ب 611كش )غ ( پیر دردی1/ب 193

 (5،/ب 543(، )غ 4/ب 451پیر كنعانی )حضرت یعقوب( )غ 

(، )غ 4/ب 114(، )غ 7/ب 149(، )غ 3/ب 4پیرِ مغان )غزل  

(، )غ 1/ب 655(، )غ 9/ب 459(، )غ 5/ب 615(، )غ 5/ب 11

 (4ب  451(، )غ 4/ب 15(، )غ 6/ب 169)غ  (،6/ب 654

   

   

حافظ در عصری میزیست كه بازار ریاكاری و تظاهر بسیار داغ بود، لذا او ظاهرپرستی و تزویر و ریای مدعیان  شیخ:

افظ ورد اعتراض حاز اینکه صوفی، مفتی، زاهد، شیخ و دیگر رجالی كه بنوعی م»دروغین را به باد انتقاد میگیرد. 

قرار دیرند چه كسانی هستند، اطالعی نداریم؛ ولی بهرحال میدانیم كه این افراد نمایندۀ بخشی از جامعج عصر 

حافظ هستند كه حافظ رفتار و كردار آنها را با معیارهای فکری و اندیشگی خود و روشنفکران زمانش منطبق 

 (.35: 4395)رستگار فسایی،  «نمیبیند و زبان به اعتراض و نفی آنها میگشاید

 

 44جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

( شیخ دمراه )غ 4/ب 445( شیخ ما )غ 4/ب 433( شیخ شهر )غ 41/ب 3شیخ پاكدامن )غ 

 (439، غزل 4354( شیخ خودپسند )خلخالی، 3/ب 545

 شیخ

 

ان دزیر نظر شیخی كامل و راهبه كسی اطالق میشود كه »سالک در لغت به معنای رونده است و در اصالح  سالک:

به حال و استعداد خود ب یماید. و و تحت ارشاد او طریق تصوّف را طی كند، و منازل و احوال و مقامات را نسبت

این طیّ طریقت باید به قدم عشق و پیروی از تعالیم شیخی كامل باشد نه علم و تصوّرات شخصی، و ازلحاظ زمان 

روتر، طیّ طریق برایش آسانتر و زودتر ویِ سالک است، سالک هرچه مستعدتر و درمرهم بسته به استعداد و درم

 (.651: 4، ج 4399)دوهرین، « خواهد بود

 

 46جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

 سالک (6/ب 463(، )غ 4/ب 669(، )غ 4/ب 97(، )غ 3/ب 4)غ  

كسی است كه حق از سرّ او دویا و »ح عرفان عارف در لغت به معنای دانا و شناسنده است؛ اما در اصطال عارف:

 (.447تا: )تهانوی، بی« خود ساكت باشد
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 43جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

 عارف (4/ب 661(، )غ 6/ب 456(، )غ 3/ب 364(، )غ 5/ب 415)غ 

 

رفانی بر ساقی در ادبیات ع»است. « ساقی»های همیشه محبوب و موردپسند دیوان حافظ، یکی از چهره ساقی:

معانی متعدد اطالق شده است: داه كنایه از فیّاضِ مطلق است و داه بر ساقی كوثر اطالق شده و به استعاره از آن 

 (.156: 4394)سجّادی، « اندمرشد كامل نیز اراده كرده

 

 41جدول شمارۀ 

پروتوتای اشعار توضیحات 

 پ

ساقی در 

 شعر حافظ:

 حق تعالی-4

امام علی -6

 )ع(

 معشوقِ-3

مظهر جمال 

 حق

معشوق به -1

 معنای عام

 پیر مغان-5

 مغبچه -4

علی ( امام45/ب 661(، )غ 1/ب 37(، )غ 1/ب 54(، )غ 4/ب 4تعالی )غ حق

(، )غ 5/ب 477غ ( معشوق مظهر جمال حق )63، رباعی 4394)یوسفی، )ع(

(، )غ 3/ب 617(، )غ 3/ب 654(، )غ 4/ب 454(، )غ 9/ب 351(، )غ 1/ب 673

(، 7/ب 74(، )غ 5/ب 43( معشوق )غ 4/ب 646(، )غ 3/ب 159(، )غ 9/ب 167

/ب 644(، )غ 3/ب 144( پیر مغان )غ 4/ب 415(، )غ 4/ب 453(، )غ 4/ب 73)غ 

/ب 43(، )غ 44/ب 6(، )غ 6/ب 4غ فروش )( مغبچه یا صنم باده1/ب 444(، )غ 4

( 45/ب 19(، )غزل 4/ب 56(، )غ 4،/ب 94(، )غ 4/ب 76(، )غ 4/ب 1(، )غزل 4

/ب 664(، )غ 4/ب 459(، )غ 3/ب 461(، )غ 5/ب 444ساقی به معنای واقعی )غ 

/ب 644(، )غ 7/ب 669(، )غ 7/ب 645(، )غ 5/ب 656(، )غ 1/ب 655( )غ 4

(، 7/ب 359(، )غ 4/ب 643(، )4/ب 354(، )غ 4/ب 657(، )غ 4/ب 411(، )غ 4

(، 1/ب 141(، )غ 5/ب 346(، )غ 4/ب 311(، )غ 5/ب 339(، )غ 7/ب 335)غ 

 (4/ب 144(، )غ 4/ب 177)غ 

 

 

 

 ساقی

 

داه فاقد هردونه تلمیح عرفانی و « رند»در اشعار حافظ میگوید: « رند»استاد خرمشاهی، درخصوی واهۀ رند: 

 نما دارد كهسروپا و اوباش است و داه هم شخصیتی چندبعدی و متناقضفحوای مثبت است و همسنگ مردم بی

حافظ داه « رند(. »155و  151: 4394باكی و درعینحال زیركی او نیز هست )خرمشاهی، ری و بیدمظهر الابالی

بنیاد مفهوم انسان كامل بر تأویل روایت آفرینش آدم در قرآن است كه حافظ نیز مفهوم »مظهر انسان كامل است. 

 (.34: 4394)آشوری، « رند را بر اساس آن میسازد و می ردازد

 45جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ شعارا

 (6/ب 165(، )غ 7/ب 631(، )غ 6/ب 655)غ 

مردِ وارسته با ویژدیهایی مثل: الف( عاشق خدای -4رند حافظ به دو معناست: 

( 6/ب 615( ب( اهل كَرَم و سخاوت )غ 5/ب 657سوز )غ و خراباتی و عافیت

 ( د( بالكش و عاشق حقیقی7/ب 457(، )غ 4/ب 644ج( مالمتی و بیباک )غ 

 

 رند

 
 



 434/ بررسی چنددانگی معنایی پروتوتای ها در دیوان اشعار حافظ

 

آن، میتوان حری و آز را به بند ( هی( دارای فضیلت كه بواسطه1/ب 645)غ 

/ب 434( و( خداشناس و آداه به حقایق )غ 4/ب 164(، )غ 3/ب 379كشید )غ 

 (.7/ب 344( ز(  پاكباز )غ 7/ب 457(، )غ 5

 (4/ب 54(، )غ 45ب 456(، )غ 43/ب 45الاُبالی )غ  -6

معنای دیگر درویش، فقیرِ صوفی »است. « صوفی وارسته»ن صوفی مقبول حافظ یا درویش هما درویش و قلندر:

اند، صوفی و عارف و درویش كمابیش مترادفند. با این است؛ ازآنجاكه صوفیه اهل فقر به معنای مادی آن نیز بوده

. او خود (445: 4394)خرمشاهی، « تفاوت كه حافظ به صوفی نظر خوش ندارد، ولی به درویش و عارف دارد

سخنانش از تکلفات خالی و ابیاتش دالویز و حالی ریاضت كشیده تا »مصاحب و همنشین درویشان بوده است. 

آنکه می از ساغر مراد چشیده و در زمان آل مظفر بوده؛ و اصالً و مطلقاً اعتباری به زخارف دنیوی نکرده و با 

 (.676: 4، ج 4337ی، )آذر بیگدل« درویشان مصاحب و به لباسِ فقر ملبّس بوده
 

 44جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

/ب 665(، )غ 3/ب 13تهیدست در مقابل غنی )غ  -4درویش به دو معناست: 

 (1/ب 314(، )غ 4/ب 644(، )غ 45/ب 491(، )غ 4

/ب 364(، )غ 1/ب 644(، )غ 6/ب 365(، )غ 4/ب 554قلندر و صوفی )غ  -6

1) 

 (1/ب 576(، )غ 4/ب 154(، )غ 3/ب 657(، )غ 9/ب 95)غ  
 

 

درویش و 

 قلندر

 از شخصیتهای مقبول و محبوب اشعار حافظ است.مطرب: 

 
 47جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

/ب 45(، )غ 4/ب 44(، )غ 4/ب 1(، )غ 4/ب 4(، )غ 7/ب 37(، )غ 4/ب 611)غ 

(، 7/ب 654(، )غ 3/ب 497(، )غ 1/ب 644(، )غ 4/ب 19( )غ 4/ب 64(، )غ 9

 (6/ب 155( )غ 1/ب 119(، )غ 4/ب 445)غ 

 مطرب

است و بهمین سبب او را مغرور و طبیب نامحرم میخواند. « رند»نقطج مقابل « زاهد»در شعر حافظ، : زاهد و عابد

پوشی و بعضی صفات دیگر، با شخصیت منفی دیگری در شعر زاهد ازلحاظ قشریگری و ظاهرپرستی و خرقه»

پوش تندخو و بری از عشق و بیبهره از معرفت مانا صوفی است كه او نیز پشمینهدرد و آن هحافظ، همسان و هم

 (.345: 4394)خرمشاهی، « است و دامگاه او خانقاه است

متشبّه مبطل به عابد كسی باشد از جملج مرائیّه كه نظر او در »مینامد: « متشبه مبطل»كاشانی عابدان متظاهر را 

ر دل او ایمان به ثبوت آخرت نباشد، و تا اطالع غیر بر طاعت خود نبیند بدان عبادت خود بر قبول خلق بود، و د

 (.444: 4376)كاشانی، « قیام نمینماید و او را نیز متعبّد خوانند
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 49جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

 (6/ب 543)غ  

( خودبین )غ 9و  7/ب 73(، )غ 4/ب 35زاهدان عصر خویش را ظاهرپرست )غ 

( و داهی هم به طعنه آنان 7/ب 646طمع )غ ( و خام7/ب 345 (، )غ6/ب 434

 ( مینامد.4/ب 41سرشت )غ ( و پاكیزه6/ب 4مقام )غ را عالی

 زاهد

 

 عابد (1/ب 545)غ  

 صوفیان متظاهر. -6صوفیان وارسته،  -از منظر او به دو دسته تقسیم میشوند: ا صوفیان صوفی:

وغشی در آن راه ندارد، لذا دلهاشان تجلیگاه اسرار غیب ینه دارند كه غلّصوفیان وارستج حافظ دلهایی چون آ -4

صوفیان متظاهر، همانهایی هستند كه وابسته به مادیاتند و آیینج دلهاشان را زنگارِ تعلّقات دنیایی پوشانده  -6است. 

 اند.است؛ اینان براستی از درک حقایق معنوی بیبهره

پرست نیز، بر سر سازداری انکه با سایر اهل ریا و تزویر و سالوس، با صوفیان وقتآید او چناز شعر خواجه برمی»

 «پوش حکایتها داشته، و آنچه در این زمینه دفته بر سر زبانها بوده و هستنبوده، و از زرق و تزویر صوفیان ازرق

 (.63: 4345)ریاحی، 

 

 44جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

 (14غزل  63، 4354(، )خلخالی، 1ب /393صوفیان وارسته )غ  -4

( )غ 4/ب 161)غل  ،(4/ب 644(، )غ 9/ب 343غ صوفیان متظاهر ) -6

 (6/ب 549(، )غ 4/ب 665(، )غ 4/ب 313

 

 صوفی

ک آنچه را كه فقیهِ خش»حافظ به فقهای عصر خود هم نظر مثبت ندارد و آنان را نیز به باد انتقاد میگیرد.  فقیه:

خشونت و كندی باید به آن برسد، صوفی با پرِ عشق و مددِ ذوق و نیروی شور و شوق میخواهد و عالِمِ موشکاف با 

از آن بگذرد و باالتر رود و آنچه اندر وهم ناید، آن شود. چون مذهب صوفی، عشق و مایج او ذوق و احساس است، 

 (.4646: 3، ج 4394)غنی، « كالمش رقیق و لطیف و مؤثر میشود

 

 65جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ شعارا

 فقیه (45/ب 171(، )غ 3/ب 54)غ 

محتسب هم از شخصیتهای منفور دیوان حافظ است. محمد معین معتقد است مقصود حافظ از  محتسب:

امیر مبارزالدین محمد است كه به تشویق فقها در امر به معروف و نهی از منکر، راه افراط پیمود و « محتسب»

ان را بسختی تنبیه نمود؛ سماع را موقوف داشت و بقدری در این موضوع افراط ورزید خوارها را بست و میمیخانه

 (.54: 4344لقب دادند )معین، « پادشاه محتسب»كه ظرفای شیراز او را 

 
 



 433/ بررسی چنددانگی معنایی پروتوتای ها در دیوان اشعار حافظ

 

 64جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

/ب 456( رند و الابالی )غ 469غزل  47: 4354محتسب را فاسق )خلخالی، 

 ( میداند.9/ب 646( و داه قدرناشناس )غ 45/ب 474( مزوّر )غ 45

 محتسب

اعظِ و»، «شناسواعظ شحنه»یکی دیگر از شخصیتهای منفور شعر حافظ است. تركیباتی نظیر « واعظ» واعظ:

را كه به طنز و طعنه بکار میبرد، مؤید نظر منفی او درمورد این تیپ و شخصیت بخصوی « واعظِ ما»، «شهر

 اجتماعی است.

 66رۀ جدول شما

 پروتوتایپ اشعار

(، 4/ب 646(، )غ 5/ب 16(، )غ 45/ب 644(، )غ 4/ب 61)غ  (،7/ب 433)غ 

 (3/ب 149(، )غ 1/ب 636(، )غ 6/ب 451(، )غ 4/ب 615)غ 

 واعظ

 است.« شحنه»از دیگر تیپهای مطرح با كاربرد معنایی چندگانه، شحنه: 

 63جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ اشعار

 یهام به دو معنا دارد: الف( عقل ب( داروغها( 3/ب 91)غ شحنه 

 (45/ب 343)غ النّجف )امام علی( شحنه( 5/ب 439(، )غ 4/ب 79)غ 

 

 شحنه

 

 پرندگان و چهارپایان
از دیگر شخصیتهای مهم دیوان حافظ، مرغان و پرنددان هستند كه حضوری پررنگ و فعال در شعر او دارند. هما، 

د و داه انبک، كبوتر، تذرو، بلبل و زاغ پرنددانی هستند كه مورد توجه حافظ بودههدهد، عنقا )سیمرغ(، شاهین، ك

نمادهای قراردادی و عمومی -4بطور كلی میتوان نماد را به دو نوع تقسیم كرد: »از معنای نمادین برخوردارند. 

رده و فهم آن دشوار نمادهای خصوصی یا شخصی كه میتواند چند معنا پیدا ك-6مانند كبوتر كه نماد صلح است؛ 

پرنددان در  ای دارند.(. برخی از این پرنددان مانند سیمرغ و هما، شخصیت اسطوره4394)صالحی مقدم، « شود

، «معشوق»، «عاشق»، «خودِ شاعر»نماد شخصیتهای متفاوتی نظیر  -در غیر معنای واقعی خود-اشعار حافظ 

 هستند.« ن كاملانسا»و « اولیای الهی»، «راهنما و هادی»، «سالک»

 61جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

 (4/ب 13مرغ بهشتی )روح( )غ -4

( مرغ 6/ب 355(، )غ 5/ب 694مرغ سحر )شاعر( )غ -6

 (1/ب 46دانا )غ 

/ب 545(، )غ 1/ب 647مرغ زیرک )شاعر و سالک( )غ -3

 (1/ب 545(، )غ 4/ب 555(، )غ 1

 (4ب /646(، )غ 4/ب 74مرغ چمن )بلبل( )غ  -1

  مرغ
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 45(، )غ 1/ب 3(، )غزل 3/ب 51در معنای اصلی )غ -4

 (4/ب 511(، )غ 4/ب 641(، )غ 4/ب 15(، )غ 4ب 

 (6/ب 39(، )غ 5/ب 344خودِ شاعر )غ -6

(، )غزل 1/ب 94(، )غ 4/ب 95(، )غ 45/ب 63عاشق )غ -3

 (4/ب 431

، 4396پرور، منظور از بلبل چمن، سالک است. )سعادت-1

 (344-346: 6ج 

 (7/ب 644(، )غ 3/ب 456)غ 

  بلبل )عندلیب(
 
 
 
 

 پرنددان

 ( استعاره از معشوق6/ب 149خرام )غ تذرو خوش

 ( جذبات الهی4/ب 155تذرو طرفه )غ 

  تذرو

  زاغ و زغن (1/ب 443(، )غ 5/ب 644(، )غ 9/ب 445)غ 

 (375غزل  445: 4354خودِ شاعر است )خلخالی،  -4

 (4/ب 674اهین )غ تشبیه قضا و قدر به ش-6

پرور، دل به شاهین تیزپرواز )سعادت تشبیه دیده-3

 (645: 9، ج 4396

 (4/ب 155)غ  

 -شاهین )باز

 عقاب(

 

( )غ 6/ب 431(، )غ 6/ب 46تشبیه شاعر به طوطی )غ -4

 ( ب(7/ب 644(، )غ 9/ب 355

 (1/ب 443نصیب )غ كنایه از سالکِ بی-6

 (3/ب 657پرنده )غ -3

 (369: 5، ج 4396پرور،ی )سعادتاولیای اله-1

 (7/ب 365(، )غ 4/ب 699)غ  

  طوطی

پرور، سعادتمقامِ احدیت و ال اسمی و ال رسمی )-4

 (5/ب 534(، )غ 6/ب 164)غ  (،64: 9، ج 4396

 (4/ب 333غ انسان كامل یا پیر و راهنما )-6

 عنقا )سیمرغ(

 
 
 
 
 
 

 

: 1/4396پرور، خرام، سالک است. )سعادتكبک خوش-4

 (7/ب 644(، )غ 646

 (4/ب 674كبک خرامان )غ -6

  كبک

(، )غ 4/ب 633(، )غ 6/ب 43تشبیه دل به كبوتر )غ -4

 (5/ب 554

 (375غزل  445: 4354های ضعیف )خلخالی، جذبه-6

  كبوتر
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-استادِ كامل كه راهنمایی مرید را بعهده دارد )سعادت-4

 (64: 9، ج 4396پرور، 

 (6/ب 164)غ 

( 4/ب 19غ خبری به هدهد )ادِ صبا در خوشتشبیه ب-6

 (4/ب 651(، )غ 5/ب 459)غ 

 هدهد

 )مرغ سلیمان(

 

/ب 553(، )غ 4/ب 644هما یا همان پرندۀ سعادت )غ -4

 (7/ب 575( خودِ شاعر )غ 6

 (353: 3، ج 4396پرور، كنایه از معشوق )سعادت-6

 (1/ب 443)غ 

 (414: 9، ج 4396پرور، مربیان كامل )سعادت-3

 (7/ب 139)غ 

 

 

 هما

 

 

 

بسامد در دیوان حافظ هستند، در چهارپایان: در میان چهارپایان ذكر شده در اشعار حافظ، كه از شخصیتهای كم

 ای موارد آهو نماد معشوق، درگ نماد فلک، و اسب نماد بادِ صباست.پاره

 

 65جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

 (5/ب 437(، )غ 3 /ب416(، )غ 5/ب 153آهو )غ -4

 (4/ب 46(، )غ 4/ب 545معشوق )غ -6

 

 
 آهو )غزال(

 

 
 

 چهارپایان

  درگ (41نامه/ب درگ پیر استعاره از فلک )ساقی

  شیر (44/ب 455)غ  

  روباه (44/ب 455)غ  

 (7/ب 15تشبیه بادِ صبا به اسب )غ -4

 (1/ب 113معنای اصلی )غ -6

  اسب

ا و دیاهان از شخصیتهای پررنگ دیوان حافظند. درختان و دلها در اشعار حافظ، درختان و دلها: درختان، دله

در رمزپردازیها دیاه، درخت و »داهی در معنای اصلی و واقعی خود بکار میروند و داهی معنایی نمادین دارند. 

. سرو نماد آزاددی (4394)زمردی، « نباتات نماد باروری، بركت، شفابخشی، رستاخیز، حیات دوباره و زنددی هستند

شاعران سرو را آزاد نامند بسبب اینکه از بار میوه آزاد است؛ یا به »است و حافظ بارها به این موضوع اشاره میکند. 

ریزی خزان، آزاد و همیشه سبز و خرم است؛ یا اینکه چون همیشه سرسبز و تازه است و این دلیل كه از برگ

 (.654: 4376)رنگچی، « اندآزاد نام نهادهبرگ نمیشود، آن را سرو پژمرده و بی

های شاعران حوزۀ ادبیات فارسی از دیرباز تا كنون، توصیف اندام و تشبیه اعضا و جوارح بدن به دلها یکی از شیوه

نومی ورای بزرگ قرن هشتم، بسیار به موضوع اردسو دیاهان است. در غزلهای حافظ نیز، بعنوان یکی از شاعران غزل

ه جوهرۀ ادر ب»رایی برمیخوریم كه تبیین مقصود شاعر را برای خواننددان جذابتر و اثردذارتر مینماید. گیا اندام
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دیری این قالب و محتوای نومی و تأثیر آن در شکلواشعار غنایی، خصوصاً غزل توجه كنیم، اهمیت و نقش ارد

ن شعرهای غنایی از صورت و اندام تردید حجم زیادی از مفاهیم تصاویر و مضامیشعری آشکار خواهد شد. بی

پرداخته میشود و كمتر غزلی بدون این مصالح و موارد میتوان  -چه در غزل عارفانه چه در غزل عاشقانه–معشوق 

در غزل حافظ نیز سمبلهای طبیعی فراوانی بچشم میخورد كه نمایانگر دیاهواره بودن (. »4393)اس رهم، « یافت

سنبل و بنفشه كه نمادی از زلف معشوق؛ نردس، چشمِ او؛ غنچه، دهانش؛ سیب، معشوق در نگاه اوست؛ مانند 

 ( است.4345)ایرانی و منصوری، « زنخدانش و...

 64جدول شمارۀ 

 پروتوتایپ انواع اشعار

 (6/ب 334خودش را به بید تشبیه كرده )غ -4 

 (5/ب 76تشبیه دل به صنوبر )غ  -6

  بید

  سدره (3/ب 93)غ 

/ب 45(، )غ 9/ب 445، )غ (9/ب 43غ اصلی ) در معنای-4

6) 

، )غ (6/ب 45(، )غ 9/ب 445(، )غ 3/ب 1غ معشوق )-6 

 (9/ب 43( )غ 3/ب 64

 درختان سرو

 (1/ب 76در معنای اصلی خود )غ  -4

)غ  ، معشوق است.شاهِ شمشاد قدانو  پرورشمشادِ خانه-6

 (5/ب 111(، )غ 1/ب 76(، )غ 4/ب 11

  شمشاد

 (5/ب 76دل به صنوبر )غ تشبیه --4 

 (4/ب 171(، )غ 4/ب 11معنای اصلی )غ  -6

  صنوبر

سدره و  (3/ب 93(، )غ 4/ب 593)غ 

 طوبی

 

  نخل )نخیل( (4/ب 373)غ 

 (4/ب 631(، )غ 6/ب 74دُلِ سرخ )غ -4

 (3/ب 46معشوق )غ -6

 (45/ب 63(، )غ 6/ب 45هم دل و هم معشوق )غ -3

  دل )سوری(

(، )غ 4/ب 414(، )غ 4/ب 44خود )غ  در معنای اصلی-4

تشبیه كُرکِ اطراف لبِ معشوق به بنفشه )غ -6( 1/ب 475

 ( و زلف معشوق7/ب 145

 دلها بنفشه

 

/ب 544(، )غ 45/ب 111(، )غ 3/ب 459(، )غ 4/ب 44)غ 

5) 

سمن 

 )یاسمن(

 

 (3/ب 346(، )غ 3/ب 44معنای اصلی )غ  -4

 (4/ب 659استعاره از چشم معشوق )غ -6

  نردس
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/ب 639(، )غ 3/ب 447(، )غ 4/ب 64(، )غ 1/ب 47)غ 

 (1/ب 341(، )غ 3

  الله

  شقایق (1/ب 345)غ 

  سوسن (4/ب 51(، )غ 1/ب 651)غ 

  نسرین (4/ب 49)غ 

  ارغوان (6/ب 44(، )غ 6/ب 645)غ 

 

 گیرینتیجه

؛ چراكه بیشتر شخصیتهای مطرح دیوان خلق شخصیتها در اشعار حافظ صرفاً ناشی از قوۀ تخیّل و تصوّر او نیست

ا، هشخصیتهای عرفانی، پادشاهان و وزرا، قهرمانان و اسطوره -السالمعلیهم-حافظ نظیر پیامبران و امامان معصوم 

شخصیتهای رمانتیک، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، چهارپایان، پرنددان، درختان و دلها تی های واقعی و رئال 

ی طرح برخی شخصیتها در اشعار حافظ، شرایط خای سیاسی و اجتماعی عصر زنددی او هستند. شاید علت اصل

و تعامالتی بوده كه با آن افراد خای داشته و ممکن است خلق برخی شخصیتها ناشی از همزادپنداری با آنان بوده 

 ، برخی الگوی اوباشد. از میان این شخصیتها برخی تی ها ممدوح وی هستند، برخی در زنددی او تأثیردذارند

 اند.هستند، و بعضی مورد انتقاد او واقع شده

بندی جدیدی از داستانها و قهرمانان و اشخای دیوان حافظ ترتیب داد كه طبق نظریج پروتوتایپ، میتوان دسته

دان دولتی بزر -1فرشتگان،  -3السالم(، امامان معصوم )علیهم -6پیامبران و جباران عصرِ پیامبران،  -4عبارتند از: 

شخصیتهای  -9شخصیتهای رمانتیک،  -7عارفان،  -4ها و قهرمانان، اسطوره -5و دیوانی )پادشاهان و وزرا(، 

 دلها و دیاهان. -44پرنددان و  -45چهارپایان،  -4سیاسی و اجتماعی، 

انی، زرا، شخصیتهای عرفپادشاهان و و -السالمعلیهم-از میان شخصیتها و تی های انسانی، پیامبران و امامان معصوم 

ند؛ اما اها و شخصیتهای رمانتیک و شخصیتهای سیاسی و حتی فرشتگان در معنای اصلی خود بکار رفتهاسطوره

 برخی تی ها نظیر ساقی، رند، صوفی و غیره از ایهام یا چنددانگی معنایی برخوردارند.

ددانگی معنایی دارند و در موارد بسیاری، منظور برخی چهارپایان و پرنددان و درختان و دلها نیز، در شعر او چن

شاعر از پرنددانی نظیر هما، عنقا، هدهد، شاهین و تذرو خود شاعر، معشوق، سالک طریق و یا راهنما و هادی و 

 انسان كامل یا مظهر تجلّی حق است. چهارپایی مانند آهو در شعر حافظ، نماد معشوق و نیز درگ، نماد فلک است.

لی غیر از معنای اصیر بید، سرو و شمشاد و دلهایی همچون دل سرخ و نردس و بنفشه و نظایر آن، بهدرختانی نظ

 خود، معانی نمادین هم دارند.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، اننویسندد تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 ( آتشکدۀ آذر، تهران: نشر كتاب.4337آذر بیگدلی، لطفعلی بیک )

 رندی در شعر حافظ. چاپ سوم. تهران: نشر مركز.( عرفان و 4394آشوری، داریوش )
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تا  334، صص 1( 4شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، )، فصلنامج تخصصی سبک«مضمون آفرینی

334. 

العلوم، ترجمج جورج زینانی و عبداهلل خالدی، محقّق علی الفنون و تا(، كشّاف اصطالحاتبن علی )بیتهانوی، علی
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 هی ش( دیوان حافظ. به سرمایج كتابخانج كاوه. 4354خلخالی، سید عبدالرحیم )

 ده.( منشأ شخصیت در ادبیات داستانی. ناشر: نویسن4374دخت )دقیقیان، شیرین

 ( لغتنامه. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.4377اكبر )دهخدا، علی

 ( حافظ و پیدا و پنهان زنددی. تهران: سخن.4395رستگار فسایی، منصور )
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( دل و دیاه در ادبیات منظوم فارسی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 4376رنگچی، غالمحسین )
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 ( فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی. چاپ نهم. تهران: طهوری.4394سجّادی، سیّد جعفر )

 ( تجلی اسطوره در شعر حافظ. تهران: توس.4349سرور موالیی، محمد )

ب و آفتاب هر نظر، شرحی بر دیوان حافظ بردرفته از جلسات اخالقی عالمه ( جمال آفتا4396پرور، علی )سعادت

 طباطبایی. جلد اول، چاپ سوم. تهران: شركت انتشارات احیاء كتاب.

پژوهی، ، فصلنامج تخصصی مولوی«الگوی نمادین در مثنوی معنوینماد و كهن( »4394صالحی مقدم، سهیال )
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