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 چكیده

قل مترسااااام   ما ب ار        به منع ع  ما را 
 ج     

 ن ساااا ه چ كارهكام شااا نه ور   ما ما  
 

ور شرحهاي آمده اسا. « ه چ كاره» وستة  اژة چاپهاي معر ف وموام حافظ با صورت ناپامن ب ا ور 

  عشق، )ش نة( عقل ور امن هم ن رسم الخط   با ذهن ا تقابل سنتا عقل با توجه بمختلف ن ز 

ب ا ه چكس   ه چكاره خوانده شده اسا؛ امن مقاله با طرح امن مسئله كه چرا ب ا با امن رسم 

 ساختاري ه چكاره خوانده شده اسا، به ت ل لار ب ا، عقل خالف ساختشده   چرا بر الخط ضبط

واوه   پ شنهاو را ترج ح « ه چكاره»كاره( پرواخته   صورت كاره   ه چب ا با هر و  صورت )ه چ

م منطبق اسا، ه «رندي )آم زة عشق   عقل(»هم با نظرمة  ،؛ زمرا ب ا با امن صورت پ شنهاوياسا

واند م تبرواشته م شوو،   هم از نظر سبكا بام از آم تصوّر تسامح وستوري   ناسازگاري با ر ح ز

 نمامندة بهتري براي شعر حافظ باشد.

 صورت پ شنهاوي: 

قل مترسااااام   ما ب ار        به منع ع  مارا 
          

 ن ساااا ه چكاره كام شااا نه ور   ما ما      
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 مقدمه

طب عا را رها  شعر، ور پهنة زبام ماوري خوو، گزمنشهاي  مژة خوو را وارو. اما هرگز بستر زبامزبام 

شعر حافظ ا با  (25:صتر اسا. )شعر   اندمشهبهرمندتر باشد شاعرانهاز امن  جه چه نم كند   هر

از  كه برآمده( 676:ص1سطح   ساحتا غ ر عاوي )شرح شوق. ج گوما   و گانگا ورآنهمه پوش ده

   م   ص قلاندمشا ور زباطلبا   آرماناتنزهبهره  ر از زبانا اسا حاكا از ا ج »زمانة شاعر اسا ا

اي كه ور و رام كمال فكري   هنري ( ور چارچوب اندمشه84)همام:ص «سامش   تراشخوروگا آم

 ، سخنگويِ«غر رار ِحضور   مسا هوش »، «غمگ ن   شاو خوار»شده  نماي انسان ا حافظ، آمنة تمام

ها، حفظ كرومِ آن گشته   با گره زومِ جوانب متناقض  جوو انسام   ور كنار مكدمگر« جبر   اخت ار»

ور امن با امنكه ( ا  831ا834ص:شعرموس قا . )اقضات رفا   آمدي آزاو مافته اساور و سوي متن

اما با  (26حافظ: صرندي هنوز ور مرتبة عاشقا   و ما اسا، ) مرحله از كمال فكري   هنري

( رندانه از طرمقة رازناك رندي سخن 345: ص1)شرح شوق. ج« سخن غالباً طنزآم زشافسوم »

عشق   عقل همپ اله    متا كه ور آم،   همسازند هاي ناساز گومد؛ از عالما كه ور آم و گانهم

 »اند  لا«ح كلّصل»م گذرانند،  «بسامام»اما « شاوام   آسام»پارسا   فرزانه اند، زندگا را  رندام

ستمكارام   بدكارام   مرائ ام   »مهر م ورزند اما با ندارند، به همة آفرمدگام «   آوم عالمباكا از 

نا گزنده   ب انا طنزآم ز سازگاري ندارند   ور برخورو با آنام، اغلبشام زباسرِ « مدع ام

من توجه به  مژگ هاي خاص زبانا   ب انا ه ضبا امن مقدمه، امن مقال (.333ا331وارند)همام:ص

ز ا« رندي )آم زة عشق   عقل(»ة رندي بر اساس نظرمة هاي ا  وربارهاندمشتوجه به  شعر حافظ   با

گسسته آمدم  (1نشام وهد  سع د حم دمام، به بررسا   ت ل ل ساختاري ب ا مذكور پرواخته تا

لة ومگري را ور پا واشته ئاي بووه   خوو چه مسئلهور وموام حافظ ناشا از چه مس« كارهه چ»ژة  ا

ور امن ب ا ا برخالف نظر شارحام ا آم تقابل تارمخا عشق   عقل ومده ( از نظر ساختاري 2اسا  

ر ومزاحم   بازوارنده از عشق ن سا بلكه كاره   ه چ ( بنظر م رسد نه تنها عقل امنجا3نم شوو زمرا 

ب ا با امن صورت ( 8نگهبام گوهر رندي ن ز هسا.   سرانجام امنكه  ش نة عقل حم دمام،تام د نظر 

 سازگاري ب شتري با ر ح زبام وارو   از نظر  مژگا سبكا ن ز پ شنهاوي برعكس صورت فعلا،

، براي امن كارباشد. آم ز حافظ راي نمامش امهامهاي و پهلو   طنزتري بمندة شامستهنما م تواند

ا ب   تشخ ص مسئله،ذكر مختصري از آرايِ برخا حافظ پژ هام ور پ ش نة ت ق ق  پس ازنگارنده 

،   پس از ذكر نظرمة /عالم رندي وانسته  ما را«   ما ما»نگاها ساختاري به غزل مورو نظر، 

 ور و  بخش جداگانه پرواخته به ت ل ل ساختاري هر و  صورت ب ا« رندي)آم زة عشق   عقل(»
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جداي از بدسا واوم شكل ص  ح نوشتاريِ ب ا، از امن نظر ن ز م تواند مهم . امن پژ هش اسا

  2.امدعشق بشمار ن كاره بوومِ عقل   تقابل آم با ه چ ارزمابا گروو كه امن ب ا شاهدي براي

اي هسا، )ما حتا( به معناي كاره« ه چكاره ن سا»سئوال پژ هش: اگر ور زبام عاوي   طب عا، 

از آم خواسته شوو؟ « ه چكاره ن سا»ر م ر و، چرا بامد ور امن ب ا حافظ، معنايهمه كاره اسا بكا

ساختار امن ب ا ه چكاره ور « عقلش نة » ضبط شده اسا؟ آما كاره(صورت گسستة )ه چاصالً چرا 

 اسا؟ 

 پیشینة تحقیق

پژ هش  كه مورو مراجعة امن 8  شر حا 3پهاي معر ف وموام حافظالخط چاا ل ن نكته وربارة رسم

« كارهه چ»هم ن صورت آمده   به صورت پ وستة اسا كه فقط ب« ه چكاره»بووه، ضبطِ ناپ وستة 

. و م ن 5اندن ز گذاشته« ،»عالما «كاره»  « ه چ»ن امده اسا   ور برخا متنهاي  مرامشا، م ام 

ام گفا كه م توآنجا تا معناي آم اسا، امن ب ا   هم نزومك بوومِ نظر ب شتر شارحام وربارةنكته، ب

شرح   معناي امن ب ا ومده مگ ري ور تفا ت چش، حم دمام از شرح سووي گرفته تا شرح شوقِ

 شوو.نم 

گا را با ق دهاما نظ ر مطلقاً، كارب شترشام امن ه چ كاره وانسته  ه چ عقل را ،امن شر ح، همگا

منصب    تنها به معناي  مق، كارآمد، صاحبِرا « كاره» اند.  اژة، همانا، بالكل   ... مؤكد كروهاصالً

اره ككس   ه چاي ن سا، ه چمطلقاً كاره ،هم ن سا ارهكرا ه چ«كاره ن ساه چ»ا گرفته   سمَ

)مَا  د تا ور تقابل با مَاانعقل را ور تقابل با عشق ذكر كروهمعنا كروه اند. ب شتر  اسا   نظامر آم

ور شعر حافظ معتقد اسا، چن ن  (مَا خوروم) عقل با مَا مشاها كه به عدم تقابل؛ خر خوروم

امه. )حافظ نامن معنا ن ز اشاره كروه اسا. « استبعاو»معناما را براي ب ا منتفا نم داند اما به 

 (374:ص1ج

                                                           
]/[ کآن شحنه در والیت  ما را زمنع عقل مترسان و مي بیار» :اي این بیت، بي ذکر مأخذ به این صورتدر مقاله چنانکه ـ 8

 «ِ ه خوبي تبیین شدنب» تون کهن، برايدر م« عقل و دل» در سخن از تقابل« ما هیچکاره نیست)حافظ(
ِ

به »قلع هیچکارگي

 (172. مهتا بردبار:صنجمه دري«. یك رباعي خیام به شیوه اي متفاوت خواندن»شاهد آمده است.)« قول حافظ

دیوان حافظ به تصحیح خانلري. دیوان حافظ شیرازي)جمهوري( تصحیح قزویني و غني. حافظ به سعي سایه. نسخة  ـ8

دیوان حافظ تدوین و تصحیح رشید عیوضي.  ان حافظ، سلیم نیساري.ودی  

شرح سودي بر حافظ. شرح جاللي بر حافظ. شرح صد غزل، محمدعلي زیبایي. دیوان حافظ بکوشش خطیب رهبر.  ـ4

 حافظ برتر کدام است؟، رشیدحسینعلي یوسفي.، حافظ نامة خرمشاهي. در جستجوي حافظ، رحیم ذوالنور. دیوان حافظ

  گمان حافظ، بهروز ثروتیان. شرح شوق، سعید حمیدیان. سروده  هاي بيعیوضي. 

، به اهتمام هادي حائري.ـ براي نمونه: دیوان حافظ ناشنیده پند5  
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ا، همام عقل معاش قلا كه ا به زعم آنام ا ور امن ب ا با عشق ما مَا ورتقابل اسور همة شر ح، ع

« ش نه»با عشق ور تضاو اسا. برخا اندمشا اسا كه ور سنا اوبا   عرفانا ن ز   جزئا   مصل ا

امندة پاوشاه ور مك   ما را نگهبانا با  ظامف معمولا   گزمگا،   برخا آم را عامل    الا   نم

  م مدعلا زمباما «   ما عشق»، خرمشاها «كشور ول ما»را خط ب رهبر  «ما  ما »اند. وانسته

خوانده اسا. ه چكدام از شر ح « عاشقا عالم مستا   رندي   قلندري  »توض  ا ا  ا با ه چ

 اند.ن ز ور آم نجسته ما ن افته به طنزآم ز بوومِ ب ا اشاره نكروه   امهاما مذكور

ر   برخا از حافظ پژ هام و 6: هچن ن امن ب ا از اب ات ب ث برانگ ز ن ز بووه اسابحث انگیزی

«  ساكاره نه چ»به  كوب با اشارهاند. زرمنگ ري از مكدمگر پرواختهاستدراك   خروهپ وند با آم به 

 ( اما باز همو ا به گفتة42ور ب ا سخن به م ام آ روه )از كوچة رندام. ص« مسام ة وستوري»از 

 ارهككاره هم كمتر اسا: ه چحتا از مك ه چ»را به « كاره ن ساه چ»خووا براي آم  جها مافته   

خرمشاها كه از عدم تقابل  (224تعب ر كروه اسا. )همام: ص «كاره هم ن سا.ه چاسا   حتا 

از جانب  (374: ص1)مَا خوروم( ور شرح هم ن ب ا سخن گفته بوو، )حافظ نامه. ج عقل   مَا

اسا   حتا خووِ عشق « عشق»كه  ابسته به ط ف « ما»حم دمام چن ن استدراك م شوو كه، 

( 1824ا1811. مستدركات: ص2اسا نم تواند ور شعر حافظ با عقل تقابل نداشته باشد. )همام. ج

ة تامن ب ا را با صورت پ وسور شعر حافظ، « شاذ»احمد سم عا كه با اشاره به كاربروهاي وستوريِ

(. 1آ روه )كالم   پ ام حافظ)« نفا مضاعف»ا با ه چ توض  ا ا زمر مدخل « كارهه چ» اژة 

كه امن  اكنش   ؛ از آنجااسا ا از سوي حس نعلا هر ي مواجه شده( با  اكنش13ا12سم عا: ص

 شوو:  نظر م تواند نمونة تقرمباً كاملا باشد از آنچه ور شر ح مذكور آمده، كامل   مستق م نقل قول م

ما را زمنع عقل مترسام   ما ب ار/ كام ش نه ور   ما اند: آ روه« نفا مضاعف»من ب ا را ذمل ا»

ما ه چكاره ن سا. ه چكاره امنگونه كه بصورت مركب نوشته شده مك صفا اسا   ه چكاره نبووم 

معنا ا .   علا هذاي بووم، با اثر نبوومكارهنفا ور نفا   به قاعدة منطقا نت جة مثبا وارو معنا 

كه ر ال ؛ ور صورت اي هسا، عضو مؤثري اساوو كه ش نة عقل ور   ما ما كارهشب ا امن م 

اسا سمتا ندارو.  معنا امن اسا كه گرچه عقل ش نة بدم اسا  لا ور قلمر  ما كه   ما عشق

   نطبق اساكاره اسا. فرهنگ فكري حافظ ن ز با هم ن معنا ماي ن سا ما ه چبه اصطالح كاره

توام از ب ا معناي م صلا به وسا آ رو امن اسا ة ول ل ن سا،   تنها صورت كه م حاجا به ارائ

 نة عقل ور   ما ما   چن ن معنا كن م: ش« ه چ، كاره ن سا»كه ه چ را از كاره جدا بنومس م 

 معنا ب ا امن ا ورنظر گرفتن معنا كاره كه مؤثر   كارآمد اسا حاصل.   باي ن سامطلقاً كاره

كند مترسام   ما ب ار زمرا اگرچه ور ملك  جوو ما عقلا كه ما را از امنكه عقل منع م  ]م شوو[

                                                           
626 رك. ابیات بحث انگیز دیوان حافظ. قیصري: صـ 6  
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كالم   پ ام »نظري به« ) جوو وارو  لا حكمش ر ا ن سا، ور امن وستگاه عضو مؤثري ن سا.

  (21ا24ص : «حافظ

را چونام  امن گماماند، شامد بتوام ت ق ق به امن ب ا واشته ةور پ ش نبا چن ن نگاها كه م ققام 

معناما كه از ساختار ب ا برم آمد ...(   اي مطرح كرو كه، اگرچه حافظ پژ هام )مص ح   شارحفرض ه

وو خ دل ل همام ذهن اِ تقابل تارمخا عقل   عشق، معناما را كهبممكن اسا  اند امّادانستهرا م 

امن پژ هش  ور؛ هر ر يپرواخته باشند. ب وستكاري صورت ب ااز امنر  به اند ور ب ا ن افته، م خواسته

متن غزل با نگاها ساختاري كا مده   بررسا شده ور ب ا، «   ما ما»ابتدا به منظور تشخ ص 

  اسا. 

 رندی ما والیت  والیت

رسد امن ، بنظر م مام استخراج كروهاز چهار الگوي ساختاري  مژة غزلهاي حافظ كه سع د حم د

اساس امن الگو ب ا ما و  سه ب ا ا ل غزل، طرح بر؛ واشته باشد ب شتري مطابقا 1الگوي  غزل با

رح   شور حكم كه موضوع ما تز   امدة اصلا شعر اسا كه الزاماً بامد ور صدر آمده باشد   اب ات بعد 

زماو    توانند پس   پ ش ما حتا كمم شخصا ندارند   ملز ماً ترت ب  ،لندتوض ح ما توص ف ب ا ا ّ

 (844:ص1شوند. )شرح شوق. ج

 راه سا راه عشق كه ه چش كناره ن سا   

ول به عشاااق وها خوش وما    هر وم كه 

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوو

 مقة رندي كه امن نشااامفرصااا شاامر طر

قل      به منع ع  مترسااااام   ما ب ار ما را 

 م پاك توام ومد چوم هالل  ا  را به چشااا 

 بپرس كه ما را كه م كشااداز چشاام خوو 

مة     فا ور تو گر به ه چ ر ي   نگر  حافظ 

                                                               

 آنجا جز آنكه جام بساااپارند چاره ن ساااا         

 ور كار خ ر حاجا ه چ اساااتخاره ن ساااا     

 چوم راه گنج بر همه كس آشاااكاره ن ساااا

 كام شااا نه ور   ما ما ه چ كاره ن ساااا

پاره ن سااااا       ماه  جاي جلوة آم  مده   هر و

نا     تاره ن سااااا     جا طالع   جرم سااا ناه   گ

 ح رام آم ولم كه كم از ساانگ خاره ن سااا

                       (73)وموام حافظ. تص  ح خانلري:غزل

همام طرح موضوع ما تز اصلا ِشعر باشد كه به مشكالت راه  ،بنظر م رسد ور امن غزل ن ز ا ل ن ب ا

از ولسپاري به امن راه خ ر سخن م گومد   ور ب ا  ب ا بعدعشق   جانسپاري ور آم راه اشاره وارو. 

( پ شنهاو م شوو. 315: ص1شرح شوق. ج«)ش وة  صول به عشق»سوم طرمقة رازناك رندي به منزلة 

رندِ بركنار از شراب »شراب رند هم مه ّاسا، گوما ا ور ب ا چهارم ا كه مورو ب ث امن مقاله اسا 

نه منّاع   عقل امنجا )كه   ما رندي اسا(  (1645: ص3همام. ج«)ور حكم عج بة هشتم اسا.

( )با چشم پاك« نظربازي»  نه مانع مستا راه عشق. ور ب ا پنجم   ششم خ ر )ور ب ا و م( اسا 

آمند. )رندي حافظ: نرهاما هستند كه از رندي پدمد ماه ه چشم م خورو كه خووب« شاهد بازي»  
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اِ فر تنا   خاكساري رند ور راه رس دم به عشق باشد. ب ا هفتم ن ز م تواند نمامانگر صف( 18ص

ور ب ا چهارم   ما رندي انگاشته شد   ور بخش بعد به تفص ل «   ما ما»چنانكه مالحظه شد 

 از آم سخن خواهد رفا.  

 رندی آمیزة عشق و عقل 

 جداما و  ( آنقدرها هم از344: ص1جشرح شوق.«)ول انگ ز فرهنگ امراناالگوي »گوما رندي، امن 

نظر نم رسد. و  قطب ناهمسازي كه تقابلشام مقابلة و  نگرش قطب ن ر مند عقل   عشق خشنوو ب

ما فدارام حكمشائ ام   طر مكسويِ امن تقابلما و  جرمام ن ر مند ور تارمخ اندمشة بشري اسا. 

انه، عاشق اند كه نسبشام به ارسطو م رسد   آنسوي ومگر طرفدارام حكمااستد لا قرار گرفته

 ( سنّا عرفام ن ز612: ص1جز افالطوم وارند.)حافظ نامه.شهووي، اشراقا هستند كه نسب ا

ند اامن عقلا كه عرفا با آم ورافتاوهتبصره كه: عقل را وسا كم م گ رو؛ البته همراه با امن « همواره»

)همام: « لق اللّه.عقل رحمانا   ا ّل ما خ»عقلا اسا ه و نا   جزئا نگر   عدو اندمش، نه آم 

ر سراسر شعپرواز رندي ور ترمن سخنگو ما ب ان هبرترمن چهره   شامسته» ( حافظ هم كه614ص

حق قا شاعرمش ت قق مافا   هستاِ خوو كه ور آم مقام  (346: ص1ج)شرح شوق. « پارسا اسا،

ب جان»ننهاو امّا ب شتر ( اگرچه مكسره عقل را به مكسو 13را رند خوانْد، )رندي حافظ )بخش ا ل(: ص

ذات رندي عشق »را گرفا   فر  نگذاشا   از امن بابا حق به وسا ا  بووه؛ زمرا كه « عزمز عشق

نباشد   حافظ «( كه مقام توح د اسا»گو امنكه مرتبه اش مرتبة ذات عشق)( 24)همام: ص«اسا.

هم نرس ده باشد، )همام: « امعشوق»به مرتبة  حتانده باشد   ما« عاشقا»ن ز ور همام مرتبة ا ّلِ 

عاشقا اسا آگاه   آزاوه كه هنوز وسا  (   رند21همام: ص«)ع ن رندي اسا عشق»( باز 24ص

ام الفساو »( زندانا كرومِ 14)همام: ص .اسا« آگاها نت جة» ور وامام پ ر خرَو وارو   آزاوگا ا  ن ز

ممكن شده « به مدوِ عقل  رزي» به فتواي خرو « ،لوازم آزاوي   آزاوگا ا سا» هم كه از« حرص

؛ ور م گذرو« خرو   واناماصافا »نفس   خواهشهاي نفسانا رند از  (841: ص1جحافظ نامه.اسا. )

پالووه م شوو امّا سركوب نم شوو بلكه مكر ، شفاف   راستگو م شوو. « پا مشگاه خرو   واناما»

  شأم رند فرزانه ور هم ن پارساماِ ا  ور ع ن واناما ( 217ا216)عرفام   رندي ور شعر حافظ: ص

 (223: ص1)شرح شوق. ج  تواناما اسا. 

ه تا رس دم ب« ناخوب نخست نه»كه براي  اكا ي    اشكافا مفهوم رندي از معنايِ سع د حم دمام 

م از قر ووخزمدمِ و بارة رند از ارمكة خ مفهوم مثبا   سَ رِ اعتالي آم مفهوم تا قرم هشتم   پام ن

پژ هام، با ذكر   رندي  آراي برخا پس از بررسا   نقدِ، «بر صف رندام زوه اسا»م به بعد، هشت

بر صف رندام افكنده   شمس  اي از  مژگ هاي رندِ راست ن، نظري ومگر)  شامد بهتر(ت ل ل پاره

ن خواجة ش راز را برترم   ما نماو راست ن رندي ور عوالم معرفا   عرفام شناخته« فرو اكمل»تبرمز را 

رند   رندي را واراي  ( ا  سرانجام384ا277سا. )همام: صاپرواز آم ور شعر فارسا وانسته ب ان ه
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كه  زم   ملز م مكدمگرند؛ ساحا آسمانا   عق دتاِ جنبة آسمانا   زم نا م داند و  و  ساحا ما 

امن امن صفات ب كه؛ ندسه صفت آم سا   ساحا زم نا   رفتارياعشق الها   عرفانا رندي  پدمدارِ

ول ل كه آبشخور   خاستگاها مگانه )همام ساحا عشق( وارند كامالً مرتبط با هم   برخاسته از 

ي،   رستگا از ظواهر   عقل   هوش اري، فر تنا   خاكسارهمدمگر   ارجاع شونده به مكدمگرند: 

م ما تعرمف آم اسا.   ور اوامه با جوهرة رندي   حدّ   رس . از نظر ا  امن سه صفاظاهرست زي

 ،م تن دگا آنها با مكدمگر   با خاستگاهِ مگانه شام )عشق(تشرمح امن صفات سه گانه   تب  نِ وره

مگر و  كشد؛ زمرا از ومدگاه ا  امن عقلمعنا مرتبة عقل كل ما عقل ا ّل برمعقل را تا جامگاه اصل ش 

)خواه نظري   خواه عملا ما جزئا( ن سا بلكه همچوم عشق  آم موجوو مدّعا   مزاحم   بازوارنده

عشق و  پارة مك پ كر  كل ن ز، عقل  ري اسا؛ همانگونه كه ور ساحا عقل شرمفترمن گوهر بش

را امنگونه به « رندي آم زة عشق   عقل» برامن، نظرمةبنا (321ا324  ص 315)همام: ص اند.بووه

بد م خرو   هوش اري، نه تنها هنري ن سا بلكه ش وه ي ن ز عشق ور رند»ر شنا ب ام م كند: 

، فر تنا   خاكساريابلهام اسا، معنا عشقا عشق اسا كه رها رو آگاها   شناخا   تم  ز باشد. 

خوو حاصل سر فر و آ رونا با تماما ن از بر آستام عشق، همراه با شناخا موقع ا بشري خومش 

كمترمن مامة آم زو آنگاه كه با خرو   هش اري ور ما همچن ن هم ن فر تنا   اخالص، اسا. ]...[

ع ام   اكابر زهد   تصوف( باز اي )حتا ور مدرما   تفرعن را ور هر جلد   جامهبا حق قتا، ور غ، 

به پشتگرماِ هم ن نظرمه بووه اسا كه امن نگارنده خواسته اسا ( 321)همام: ص« شناسد.]...[م 

  براي امن كار به  خواجه بزوامد  اتاز گوشة وامن ب تا از غزل ر مك تسامح وستوري راغبار تصوّ

  سراغ ت ل ل ساختاري ب ا رفته اسا.

 تحلیل ساختاری بیت 

تقابل  «رندي)آم زة عشق   عقل(»امن جستار تا كنوم ا چنانكه ذكر آم گذشا ا به پ ر ي از نظرمة 

 ما   ن ز بر پامة ساختار منسجم غزل را«   ما ما»عشق   عقل را ور امن ب ا نپذمرفته   ترك ب 

ور امن بخش هدف از بررسا ساختار ب ا )با هر و  صورتِ ه چ كاره   ما عالم رندي شناخته اسا. 

ه چكاره( ا عال ه بر مطابقا با نظرمة مذكور ا امن اسا كه نشام وهد: ا  ً از نظر وستوريْ كدام 

ب شتري وارو. ثان اً از نظر سبكا كدام صورت م تواند  با ر ح زبام سازگاريصورت ب ا ا به اصطالح ا 

 ( را كه شوخا   ظرافا كم نظ ري364شناسا: صمعناماِ مهار ناشدناِ حافظ )سبك امهامهاي و 

  ( 77كوچة رندام: ص )از بازتاب وهد. ،آنها را از ش وة امهام هر شاعر ومگري جدا   ممتاز م كند

اي طنز فراهم شده اسا، )شرح بر« رسما   نهاوهاي حكومتامقامات »اكنوم كه موضوعِ مكا از 

شِ يِ پ «ش نه»يِ «تابو»تر م تواند شاعر با كدام صورتِ ب ا بهتر   هنرمندانه( 622: ص1جشوق.

 ( 318ر  را مورو هجوم قرار وهد. )زم نة اجتماعا شعر فارسا: ص



 

 

 

 

 

 

 95بهار -31شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/22

 

عباراتِ ب ا، ور زبام عاوي پرواخته م شوو  ها  معنا   كاربرو وستوري برخا  اژه با امن نگاه، ابتدا به

 آنها ن ز از نظر و ر نمانده باشد: معناي قاموسا   كاربرو وستوري تا 

 كاره نیست كاره نیست ـ هیچكاره ـ كاره ـ هیچهیچ

)فرهنگ فارسا: ذمل « كاره: ]...[)ص مر. ق.( آنكه براي كاري شامسته ن سا، با كاره )ه.م.(ه چ»

به معناي كارآمد، مؤثر، صاحب شغل   « كار»از هم ن ماوه، صفا نسبا اسا از « كاره»كاره( ه چ

مقام. ورترك ب م آمد مانند آم كاره، امن كاره،   عمل خوب   بد را م رساند.   ن ز ور ترك ب م آمد 

اره ك كه امن ب ا را ذمللغتنامة وهخدا    صفا فاعلا م سازو: ستمكاره، ه چكاره. )همام: ذمل كاره(

 «ارهه چ كهمچوم ستمكاره، ]...[، ور ترك ب آمد   صفا فاعلا سازو »آ روه، با نقل مستق م معناِ 

را ]ور امن ب ا[ به امن « كاره»اگر »نوشا چن ن اظهار نظر كروه اسا:  از فرهنگ مع ن، ور پا

 كاره()لغتنامه: ذمل « شوو.نقض غرض م  [، مؤثر، صاحب منصبمدمعنا كارآ] معنا نگ رمم

وري  ور فارسا« اه»را براي ب ام نقش صفا ساز بوومِ پسوند « ب كار   آشكار»هاي ابوالقاسما  اژه

)وستور تارمخا زبام  «، آشكارا ه.براي ساختن صفا از صفا: ب كارا ه»مافته   شاهد آ روه اسا: 

همه كاره   »ور صفتهاي مركب همچوم « كاره»حسن انوري ن ز به كاركرو  اژة  (338فارسا: ص

پسوند « كاره»را ور « ه»وستور نومس ومگري،  (166ص :2توجه واشته اسا. )وستور« ه چ كاره

 «صورتهاي ترك باِ امن كاره، آم كاره، ه چ كاره، بدكاره»نسبا وانسته   اگرچه به آمدمِ امن  اژه با 

صفا، معنا ش نه كمتر : ه چ كاره»نوشته اسا:  چن نامّا هم ن ب ا را شاهد آ روه  توجه واشته، 

  (141ا 144  ص 142وستور زبام فارسا: ص« )از ه چ اسا.

 ور زبام اسا. امّا ور «كاره» جه اشتراك فرهنگها   وستورهاي نامبروه، توجه به كاربروِ ترك باِ  اژة 

 چه »، كاره را از ه چ جدا كروه   خط ب رهبر هم «نقض غرض» ، وهخدا به تصوّرِ رفعِبرخورو با ب ا

را صفا گرفته  لا ش نه را كمتر از ه چ وانسته اسا! به نظر م رسد مسئلة اصلا هم نجاسا؛ « كاره

مطابق با ساختمام وستوريِ خوو جمله ما عبارتا كه از نظر وستوري ص  ح اسا   معنا   مفهوما 

 نوشتهكاره ن سا ه چبصورت  : ه چ از كاره جدا م شوو، ه چكاره ن ساوارو وستكاري م شوو

هة ور م انه م آمد تا با تأك د ب شتر   شب« ،»م شوو تا چ ز ومگري خوانده شوو   گاها ن ز  مرگولا 

تا آم معناي  ،عكس معناي اصلا خوو معنا شوو؛ ورسا« ه چكاره اسا« »اه چكاره ن س»كمتر 

ا تا مرز فا شوو. ور نت جه، ب ا از زبام طب عا و ر م گروو   حتكذاما از آم ورما« م صّلِ»

كه از ع وب فصاحا اسا ن ز كشانده م شوو. ور حالا كه اگر با وقا ب شتري « مخالفا با ق اس»

ور زبام عاوي نگرمسته شوو، صورت غ ر ترك باِ آم از نظر وستوري چندام « كاره»به كاربروِ  اژة 

اي هرا با جمله«  ساا ه چ )،( كاره نآم ش نه ور   ما م»كاربروي ندارو. براي نمونه م توام جملة 

ها ور زبام عاوي بكار م ر ند؟ به عبارت ومگر، نج د؛ كدام ك از آم جملهستوم سما چپ زمر س

كدام گومنده ما نومسندة فص  ا چن ن جمالتا را بكار م برو كه حافظ! بكار بروه باشد؟ البته امن 
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اها ق اس( بزرگام اوب گ با مخالفا سطور و ر نبووه اسا كه )ور پ وند با امن قلمِ نگارندةاحت اط از 

 بق ن سا امّا به شرط امنكه ور آملغاتا وسا م زنند كه با ظاهر قوان ن وستوري مطا« جعلِ»به 

   (  67صپروازمها مطابقا   سازگاري با ر ح زبام فراموش نشده باشد. )معانا: سازي    اژه اژه
  

همانگونه كه گمام م رفا ا   فرض ة مقدّر امن پژ هش ن ز م تواند هم ن باشد ا معناي  ،بنا برامن

 ( انتظارش: مص ح   شارحامن ب ا حافظ همام معناما نبووه اسا كه خواننده )  امنجا حافظ پژ ه

 اسا. زوه ا امنر  به تغ  ر ساختار ب ا وس را م كش ده اسا؛ از

  فعلی بیتتحلیل صورت 

قل مترسااااام   ما ب ار      ما  به منع ع  را 
 

ن سا ه چ كارهكام ش نه ور   ما ما 

راع   ما مص ،، كه ور امن ت ل ل«  ما ما»ور« ما»و    ما، به قرمنةاي اسا از ب ا گزارشگونه ـ

 ند ماسنخ كه ما هر و  مصداقا   زم ن اند. و    ما همو م ب نام گرفته ف     ما مصراعا ل ال

 هر و  معنوي   فكري هستند كه مكا بر ومگري ترج ح واوه شده اسا. 

مغول عال ه بر نگهبانا   وار غگا، عنوانا براي حاكمام   مات تابع ن ز بووه اسا  ش نه ور عهدـ 

حم دمام ن ز ش نه را  (عارف فارس: ذمل ش نهالمهراند )واممراي فارس را ش نة مغول م خوانده ا

 ( 1878: ص2ج. )شرح شوق.ور امن ب ا به معناي برترمن مقام ش نگا م داند

 ب م م دهد كه نوش دم شراب را ممنوع احاكماز همام كسا اسا كه شاعر را    ماِ والیت الف:

قا نطگرا   مما خرووم سختگ ر اسا. حاككروه اسا. حاكم امن   ما عقل اسا. از ا  م ترسند چ

 .  با بند   باري ب زار اسا. از امنر  استفاوه از اسباب ب خروي را منع كروه اسا معقلااسا   از  

مروم  سا.؛ قانونگرا، حكمفرما،   فرمانر اامن ش نة حاكم، ور حوزة اخت ارات خوو همه كاره اسا

خواه ع نا، خواه ذهنا،   اي، مجازات م شوند. چن ن جامعه گرنه زم به رعاما قانونند لامن   ما م

تا از مبا گرامش به هر ومن   آم نا، جامعة نا مطلوبا بنظر نم رسد   ترج ح   ما ب بر چن ن   

 نمامد.سوي شاعر چندام منطقا نم 

 

 ا  امنجا ه چكاره اسا.                    ا 1

)تك ه ر ي ن سا ا  امنجا ه چكاره ن سا. ا 2

 (اسا.

 اي ن سا/ اسا)ما هسا.(ا  امنجا كارها 3

 ا  امنكاره/ آنكاره اسا/ ن سا.                 ا 8

 .............................................                   ا 5

 ا  امنجا چكاره اسا؟ا 6

 )كه( ن سا!                                    ا  امنجا چكارها 7
 

 

 ا  امنجا ه چ)،( كاره اسا.ا 1

 ا  امنجا ه چ)،( كاره ن سا.ا 2

  .ا  امنجا كاره اسا/ ن ساا 3

ن سا. ا  آم، كاره اسا/ ا ا  امن، كاره اسا/8

 ن سا. 

  .)،( كاره اساا  بس ار/ خ لا/ كما 5

 كاره اسا؟  امنجا چه، ا ا6

 )كه( ن سا!امنجا چه، كارها  ا 7
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 با صاحبا به گفتة ثر ت ام ا شخصا ندارو؛ مام : شاعر اهل هم ن   ما اسا. حاكموالیت ب

ما حاكما غ ر از ش نة عقل ور آنجا   ( 247هاي با گمام حافظ. ثر ت ام: صاسا، )سر وه

فرمانر اسا. هرچه هسا، عقل آنجا كاره )اي( ن سا؛ از امنر  شراب   مستا    معقلا ور آنجا 

اسا   نه ب م مجازات. چن ن ام د پاواشا منعا ندارو   مرومامِ مسا   ب خرو آم سرزم ن را نه 

چندام مطلوبا نم تواند باشد؛ ور صورت  عةاي چه   ما عشق باشد   چه   ما رندي جامجامعه

ا ل مروم اهالا عاشقامِ نابخروي هستند كه كوركورانه   با كمترمن شناخا   آگاها عشق م ورزند. 

نگ   نام   ابالا   با اعتنا به نفر مامه   اباحا مشرب    »  ور صورت و م، آم   ما را رندام ِ 

  شامد فخر فر ختن  اند.د كه بوما از فرزانگا نبروهانپركروه (218:ص1جشرح شوق.« )حرام   حاللا

 شاعر به چن ن   متا با چن ن حاكما خرومندانه ن ز نباشد.

 خوانش ایهامی صورت فعلی بیت

ا امهام بهرة كامل م برو، به ب هاي مستعدّ ِبكا شعر حافظ كه معمو ً از  اژهاگر با توجه به  مژگا س

كه اسم فاعل عربا به معناي كراها وارنده   ناپسند وارنده اسا   ور « كاره»نگرمسته شوو،  اژة 

م ساز م تواند امها« منع»به قرمنة متوم فارسا ن ز بكار رفته اسا، )رك. فرهنگ فارسا: ذمل كاره( 

. امّا معناي حاصل از مَا را ناپسند وارنده ن سااصالً باشد: بدمن معنا كه، آم ش نه ور   ما ما 

اي كه اصالً كاره)اي( سازگار ن سا؛ زمرا از مكسو ش نه امن خوانش امهاما، با معناي اصلا ب ا

 ؟   از سوين سا   حاكم معز ل اسا چه فرقا م كند كه نوش دم شراب را كاره باشد ما نباشد

راع ا ل( كاره باشد، چگونه م تواند ور آم   ما ه چكاره اي كه م تواند شراب را )ور مصومگر، ش نه

ا معمو ً براي هر و  حافظ ا كه امهام از مهمترمن عناصر سبكا ا سا »باشد؟ امن ور حال سا كه 

موضوع   ماوه برامن با امنكه بنا (125)نگاها تازه به بدمع: ص «معنا تناسبات مسا ي برقرار م كند.

( همراه با ب ام كناما، طنزآم ز   و پهلو، 855)مكتب حافظ: ص« هنر حافظبزرگترمن »براي نمامشِ 

ور امن ب ا فراهم اسا، ساختار گزارشگونة صورت فعلا ب ا، تواناما ارائة چن ن هنري را از شعر   

هم ن ول ل بووه باشد كه ور شر حا كه مورو مراجعة امن پژ هش   شامد بشاعر آم سلب كروه اسا. 

  نه از طعنه   متلكا حافظوار به ش نة  7اي شدهبه  جوو امهام ور امن ب ا اشاره بووه اسا، نه

 حاضر ور آم سخنا به م ام آمده اسا. 

 تحلیل صورت پیشنهادی 

 مترسااااام   ما ب ااار     مااا را بمنع عقاال     
 

 ه چكاره ن ساااا كام شااا نه ور   ما ما     
 

                                                           
 . 141رید: صـ در کتاب ایهامات دیوان حافظ نیز به ایهامي در این بیت اشاره نشده است. رك. ایهامات دیوان حافظ. ف7
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 ه چكاره: صفا مركب اسا   ور امن جمله نقش مسندي وارو. ا 

 اي هسا، مقام   منصبا وارو. ه چكاره ن سا: معنا كارها 

اي از عشق   دي اسا كه ور امن ت ل ل، رندي براساس نظرمة حم دمام آم زها   ما ما:   ما رن

 عقل اسا. 

 اند با امن تفا تساختاري وارو كه ور آم، و    ما ر بر ي هم قرارگرفته ،صورت ن زا ب ا با امن 

كه امن و  از مك سنخ ن ستند؛ مكا   متا اسا كه مصداقا زم نا وارو   شامد بتوام آم را   ما 

 رمانا شاعر اسا.   ماش راز آم زمام خواند   ومگري عالَم فكري   معنويِ رندي اسا كه   ما آ

 اند.  ل الف   مصراع و م ب نام گرفتهمصراع ا

 امن   ما ش نه :   متا اسا زم نا كه م تواند مصداق   ما زمانة شاعر باشد. وروالیت الف

بند سرگرم ب به نگهبانا   گزمگا   بگ ر   دارو   ور مرتبة پام نا از ش نگامقام   منصب با ما ن

ان ن اي اسا كه به ق د   بند مجه نرفته   مَا ناخوروهن ز خرَوِ خامِ م خان اسا. مشبّهِ آم، عقل،

اندمش   عاف ا طلب اسا؛ ظاهر آراي   مز ّر اسا؛ خووب ن   منّاع عشق م پروازو؛ جزئا   مصل ا

اسا  ايمد امنگونه ش نگا   تعقل، جامعهآپ خ ر   برحذر وارنده از ب خووي   ومگر اندمشا اسا. 

  از امنربه زهد   تصوف كه صالح كار را ور رما   و ر ما م ب ند نه ور خرابا   مكرنگا.  متظاهر

شاعرِ به تنگ آمده از امن برخوروهاي حكومتا   رفتارهاي متز رانة اجتماعا، جام مَا م طلبد   از 

   ما آرمانا خومش ماو م كند. 

مقامند.    ش نه هر و  كارآمد   صاحب : ور   ما امن مصراع، بر خالف مصراع ا ل، عقلوالیت ب

ا. ي ن سبر پامة جلب منافع ون و كار   بازوارنده از عشق هامنجا ومگر آم عقل جزئا   م افظ عقل

 به ه چ ر ي»ا اسا كه ت نن ز حكم م كند، خرو راس اكه بر باوه نوشاسا  1«مستشاري مؤتمن»

مَا   مستا تسل م اسا   ور برابر ( 3155: ص8)شرح شوق. ج 2«منفك از عشق   سر مستا ن سا.

  گزمة  عسسش نه ن ز بر خالف ش نة   ما زم نا)الف(،  3كه امن نهاما فالح   رستگاري اسا.

                                                           
)حافظ. تصیح خانلري: « مشورت با عقل کردم گفت حافظ مي بنوش/ ساقیا مي ده به قول مستشار مؤتمن» ـ8

یاد « مستشار مؤتمن»اینجا عقل هم حکم به نوشیدن باده میکند و لذا شاعر از او با عنوان تفخیم آمیز ( »]...[ 383غزل

: 4شرح شوق. حمیدیان. ج]...[.«)به نظر مثبت نگریسته میشود، میکند. البته عقلي که چنین حکمي صادر میکند 

(3551ص  

سالها پیروي مذهب رندان کردم/ تا به فتوي خرد حکم به زندان کردم. حمیدیان در حاشیه این بیت چنین  ـ1

تأکید میکند و آن را منطبق بر حکم عقل میداند. )شرح  ي رنداندمینویسدکه، حافظ در این بیت به خصلِت فراغ از آزمن

  ( 3155ـ3154: ص4شوق. حمیدیان. ج

اگر نه عقل به مستي فرو کشد لنگر/ چگونه کشتي از این ورطة بال ببرد؟ حمیدیان مراد از این بیت را تسلیم عقل در  ـ11

 حکم عقل یا »شاره میکند که مقابل َمي و مستي میداند که ـ بنظر او ـ نهایت فوز و فالح است و ا
ً
حافظ در مواردي اساسا

(1135ـ1134: ص3)شرح شوق. حمیدیان. ج« نشان عاقلي را روي آوردن به باده و بي خویشي دانسته است.  
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)لغتنامه: ذمل ش نه( با  اعظامِ ش نه شناس   « سر   كار   آشناما»اي ن سا كه به ول لو م پامه

م   اعمال ارتكاب جرام»همكاسگا با آنام ور    دل ل همدستا  ن ز ب «آنكاره ور خلوت»

 نظري آنام، عرصه را بر رندام زمركسارِ(   مطابق با تنگ 8851: ص5جفرهنگ بزرگ سخن.«)خالف

نامب سلطام   حاكم امن   ما اسا. امنجا   ما  ؛تنگ كند؛ بلكه ور برترمن مقام ش نگا ورومند

عشق خاستگاه   بازگشتگاه   ور مك كلمه سرشا رند » كهزمرا  رندام اسا آم خته ازعشق   عقل.

رندي اسا زمرا  ن ز به معناي وق ق كلمة ش نه، نگهبامِ(   عقل 217: ص1)شرح شوق. ج« اسا

رندي گوهر تابناكا اسا كه كسب آم ور گر  سوختن جام   مكسو نهاوم جهام اسا   براي 

عقل   هوش اري به « 328ص :همام» ،رساننده   آ مندهامن گوهر تابناك از عوامل زمام نگاهداشا 

رندي اسا؛ حال چگونه م توام عقل را  1«ور غمِ جامِ» پ وستهمنزلة مكا از مهمترمن صفات رند، 

 ره   حتا از ه چ هم كمتر وانساكه ور امن مصراع ش نه   نگهبام رندي اسا، ه چكس   ه چكا

رس دم به چن ن هدفا، ب ا را ن ز بصورتا ضبط كرو  ي؟   براد  آم را مزاحم ومرمنة عشق خوان

 2آم از چشم خواننده پنهام بماند. كه زمبام هاي نهفته ور

 تحلیل ساختار هنری صورت پیشنهادی

: هدف از بررسا ساختار هنري ب ا ور امن مقاله ا چنانكه پ شتر ن ز اشارت رفا ا خوانش ایهامی

امن بووه اسا كه نشام وهد كدام صورت ب ا، بهتر م تواند وربروارندة  مژگا سبكا شعر حافظ 

باشد. مكا از امن  مژگ ها امهام و گانه خوانا اسا   مكا از راههاي و گانه خوانا، تجزمة كلمه به 

به و  پارة معنا وارِ ه چ « ه چكاره»با تجزمة  (126معنا وار اسا )نگاها تازه به بدمع: ص اجزاي

ور مصراع و م خوانشا امهاما بدسا م آمد  (اعل عربا به معناي ناپسند وارنده)ق د(   كاره )اسم ف

د ناپسن ₌رندي( ه چا كارهِ ) ₌عقل( ور   ما ما ) ₌آم ش نه )كه با معناي اصلا ن ز سازگار اسا: 

  ا« سبك خاص»؛ عام حافظ اسا هنرِ تنها، مّا م توام گفا كه امنوارندة( مَا )نوش دم( ن سا. ا

ار شگرو ك»بكار م گ رو   « طنز»زمانا اسا كه آم را ور پ وند با « ساخا و معناما   امهاما»ور 

 «هنگا   معناما قرار م دهد.هاي فرسازه ي چنام اسا كه ور مك عبارت ما بند وستوري و پهلو، نا

عال ه بر ساخا و پهلويِ « ه چكاره ن سا»( امنجا ن ز به نظر م رسد عبارتِ 345شناسا: ص)سبك

، ور ساختار ب ا ن ز خوش نشسته اسا   چن ن پرسشا را ور ذهن خواننده امجاو م كند كه خوو

 اي هسا؟ه اسا ما وسا كم مك كارهاراگر )امنجا ش نه( ه چكاره ن سا پس چكاره اسا؟ همه ك
                                                           

 )نظامي. از لغتنامه. دهخدا: ذیل شحنه( « راه دو جهان من است/ گرنه چرا در غم جان من استۀ شحن» ـ11

حمیدیان که این پژوهش بیشتر بر اساس نظریات ایشان سامان یافته است، نه این غزل را به شیوة البته آقاي دکتر  ـ13

مورد بررسي قرار داده و نه بر اساس نظریة خویش، دربارة رندي و  ـکه در جلد اول شرح شوق وعده داده اندي ـ ساختار

 عشق و عقل، در این بیت درنگي داشته اند؛ پرش قلم ارجمند
ِ

استاد از این بیت، بر نگارندة این سطور معلوم  آمیختگي

 نیست. 
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به بار  نشور امن ب ا ور  اك« ه چكاره ن سا»امنكاره   آنكاره چطور؟؛ بدكاره ن سا؟ با امن توجه، 

ور كنار معناي اصلا ب ا، به هاي مختلف، معناي متفا ت   گاه طنزآم زي را فرهنگا   معناماِ  اژه

 خواننده القا م كند: 

ا عقل ور   ما رندي ه چكاره ن سا؛ پس چكاره اسا؟ ا چنانكه ور امن مقاله آمد ا نگاهبام جوهر 

 تابناك رندي اسا. 

ه چكاره اسا   ا عقل ور   ما رندي ه چكاره ن سا؛ پس ور   ما زم ناِ حافظ چكاره اسا؟ 

ل ما رندي ب ابد   از تضاو   تقابما ندارو زمرا خام اسا   بامد به م خانه بروه شوو تا راها به   كارآ

 با عشق وسا بروارو.

مورو چكاره  ا عقل   ش نه هرو  ور   ما زم نا حافظ از مَا منع م كنند؛ ور   ما رندي ور امن

  اند   منع مَا نم كنند.اند؟ خوو امنكاره

ه سا زمرا با ش نه ور   ما رندي ه چكاره ن سا؛ ور   ما زم نا حافظ چكاره اسا؟ ه چكاره ا

 م ل  اعظام ش نه شناس   به وستور آنام كار م كند.

اي كه ور   ما زم نا حافظ مانع مَا خوروم اسا؛ خوو چكاره اسا؟ خوو امنكاره اسا: ا ش نه

ور ش راز زمام حافظ[ باوه خواري مك تفرمح عاوي بوو كه پاوشاه   م تسب هم از آم ر مگروام »]

 ( 88ص)از كوچة رندام: « نبووند.

ه بند م كشد؛ خوو چكاره اسا؟ خوو مجرمام   خالفكارام را باي كه ور   ما زم نا حافظ ا ش نه

همدسا   همكاسه « آنكاره ور خلوت»امسا كه با  اعظامِ ش نه شناس   آنكاره ما حتا بدكاره

 اسا.  

بمعناي كراها وارنده حاصل  1«كاره»، )جُداي از خوانشا كه از ور امن ب ا بنظر م رسد و  معناما

بشمار حم دمام ا ج امهام   امهام و ستا حافظ « به گمامِ» كه باشدامهاما  نمونة همام م شوو.(

اي مشخص به امهام ما ابهام ور كل ب ا ما مصراع م كشد من معنا كه كار از امهام ور  اژهبدآمد؛ م 

و زمرا نم شوشمول اختالف قرائا ن ز كه گوما ش وة ولخواه حافظ ما شاخصة سبكا شعر ا سا؛ م

تك ه  مكام  چگونگا واشا م تواند متفا ت باشد. البته گاه ها( مكسام امّا برخوانش )ور امن نمونه

  ور پ وند با امن ب ا، بنظر ( 672: ص1)شرح شوق. جتأث ر گذار باشد.  م تواند ور اختالف برواشا

 قرار م گ رو. « ن سا»م رسد تك ه هم تغ  ر چندانا نم كند   ب شتر ر ي  اژة 

 

 

 

                                                           
 )هیات تحریریه فصلنامه(. .کاره در معنای کراهت دارنده نمیتواند در وزن عروضی بیت بگنجد 1 
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   نتیجه گیری

صورت فعلا ب ا به عبارت پس از بررسا متن ب ا ور چاپهاي معر ف وموام حافظ، معلوم شد كه 

 شارحامختم شده اسا. با مراجعه به شرحهاي مختلف وموام، مشخص شد كه « ه چ كاره ن سا»

كه از ب ا « م صلّا»معناي    وررا ق د گرفته « ه چ»اند؛ را با هم ن رسم الخط پذمرفتهب ا 

)ما، عشق، رندي،    ماِعقل ور « ش نة»بر ه چكاره بووم  با ذهن ا تقابل عشق   عقل، ،اندآ روه

)صورت  ،امن مقاله پس از ت ل ل ساختاري هر و  صورت ب ااند. ...( ور امن ب ا تأك د كروهقلندري  

ام حافظ را خالا از اشكال كاره. صورت پ شنهاوي: ه چكاره.( صورت فعلاِ مظبوط ور وموفعلا: ه چ

( 1 ،برخالف صورت فعلا او واوه اسا كهپ شنه« ه چكاره»ندانسته   ب ا را با صورت پ وستة  اژة 

 ورتص كاربرو ،وستورينظر از  مراز ؛ومگر آم تصوّر تسامح وستوري از ساختار ب ا رخا برم بندو

ور صورت پ شنهاوي، عقل نه تنها ( 2اسا.  تر  سازگار ترمتناسبح زبام با ر « كاره»  اژة ترك با

ناك   نگاهبام گوهر تاب« ش نه»نظرمة حم دمام،  )  ن ز ور تأم د( ه چكاره ن سا بلكه مطابق با 

 بازتاب وهندة هنر امهام و گانه خواناِ، ن ز ( از نظر  مژگا سبكا3رندي ن ز معرفا شده اسا.   

   مهار ناشدنا شعر حافظ اسا. طنزآم ز 

 فهرست منابع:

 توس.  :(، تهرام1344اب ات ب ث انگ ز حافظ، ق صري، ابراه م، ) .1
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