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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
شعار حافظ با تکیه بر نظریج ترامتنیت هرار    زمینه و هدف: سرمتنی ا این مقاله با هدف خوانش 

ای را كه بدان تعلق دارد سرمتنیت  هنت نگارش یافته است. هنت روابط طولی میان یک اثر و دونه

سئله در قامت     مینامد. بدین منظور، با توجه به اهمیت دونه شعار حافظ، این م سی ا خوانش   شنا

 سرمتنی بررسی دردیده است.  

تحلیلی انجام درفته  -ای نظری بوده و به شییییوۀ  توصییییفیاین پژوهش مطالعه   روش مطالعه:  

است. محدودۀ موردمطالعه، دیوان غزلیات حافظ به تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی میباشد.      

 نت بررسی شود.  در  این پژوهش تالش شده اشعار حافظ براساس نظریج ترامتنیت هرار ه

های پژوهش حکایت از آن دارد كه سیییرمتن       : با توجه به انگارۀ ترامتنیت هنت، یافته         ها یافته  

شعار حافظ را میتوان بلحاظ دونه و وجه، به انواع  پیش رو طبقه  سی، تعلیمی،    ا سیا بندی نمود: 

 مالمتی.عرفانی، دعایی، قلندری و -مدحی، حسب حال، مفاخره، طنز و هجو، فلسفی

سرمتن اشعار حافظ شامل اشعار سیاسی انتقادی، سیاسی مدحی، مقاومت سیاسی،  گیری:نتیجه

طنز سیاسی و حماسج سیاسی میشود. اشعار مدحی را میتوان به انواعی چون ستایشگرانج مدحی، 

وحالی، و ستایشگرانج مفاخره ای، ستایشگرانج حسبستایشگرانج وصفی، ستایشگرانج مرثیه

، سرمتن اشعار عاشقانه و عارفانج حافظ «طنز و هجو»و « دعایی»بندی نمود. پس از دونج طبقه

درانج حافظ ذیل بندی كرد. ازطرفی اشعار مالمترا میتوان ذیل دونج فلسفی و عارفانه صورت

تن به مالمت سپردن و از بددویی اهل ظاهر نهراسیدن و نرنجیدن، پرهیز از جاهِ »عناوینی چون 

فروشان، پرهیز اعتنایی به نام و ننگ، پرهیز از زهد و زهداندیشی و بیو صالح و مصلحت دنیوی

پوشی، پرهیز از از ریا، دید انتقادی به نهادهای رسمی، پرهیز از ادعای كشف و كرامات، عیب

 بندی میشود.طبقه« خودپسندی و خودپرستی و ستیزه با نفس و جُستن رستگاری در عشق
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article was written with the purpose of 
architextuality reading of Hafez's poems based on Gerard Genet's theory of 
transtextuality. Genet calls the long-term relationship between a work and the type 
it belongs to as architextuality. For this purpose, considering the importance of the 
typology of Hafez's poems, this issue has been investigated in the context of 
architextuality reading. 
METHODOLOGY: This research has been conducted as a theoretical study in the 
form of a laboratory study. The scope of the study is Hafez's Diwan Ghazliat edited 
by Ghasem Ghani and Mohammad Qazvini. In this research, an attempt was made 
to analyze Hafez's poems based on Gerard Genet's theory of transtextuality in a 
descriptive-analytical way. 
FINDINGS: According to Genet's concept of transtextuality, the results of the 
research indicate that the main text of Hafez's poems can also be classified into the 
following types in terms of type and form: "political, didactic, eulogizing, 
appropriate, boastful, satirical and Satire, philosophical-mystical, prayerful, calumny 
and reproach." 
CONCLUSION: Based on this, the results of this research have shown that the main 
text of Hafez's poems includes critical political poems, political praise poems, 
political resistance, political satire and political epic. Praise poems can be classified 
into types such as laudatory praise, descriptive laudatory, elegiac laudatory, 
descriptive laudatory, boastful laudatory. After the type of "prayer" and "humor and 
satire", the main text of Hafez's romantic and mystical poems can be classified under 
the philosophical and mystical type. On the other hand, the reprimanding poems of 
Hafez have titles such as "giving oneself over to blame and not being afraid and not 
angry at the slander of those who appear, avoiding the worldly world and thinking 
about goodness and expediency and disregarding name and shame, avoiding 
asceticism and ascetic sellers, avoiding hypocrisy, a critical view of It is classified as 
formal institutions, avoiding the claim of discovery and virtues, covering up flaws, 
avoiding self-righteousness and selfishness, fighting with the ego, and seeking 
salvation in love. 
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 مقدمه
های خاصی مرتبط بوده و این واقعیت در همج زمانها جریان داشته است؛ ادرچه با مرور هر اثر ادبی همواره با دونه

اند كه داه به ددردیسی آنها انجامیده است. بین آثار یک دونج ها ددردونیهای فراوانی نیز به خود دیدهزمان، دونه

ای وجود داشته است كه تبیین سرمتنیت میتواند به بررسی این ای بینامتنی و بینادونهخای نیز همواره رابطه

 (. 41: 4394روابط بپردازد )نامور مطلق، 

ها یا هانرها مطالعات حکایت از آن دارند كه در ادبیات فارسی، خاصه در اشعار حافظ، تحقیق جامعی در باب دونه

. برخی مطابق تقسیم ارسطویی، هانرها را شامل انجام نشده و تشتت و تداخل در تعیین مصادیق هانرها مشهود است

د هایی در نظر میگیرنالقایی را بر آن میفزایند و برای هركدام زیرشاخه-غنایی و حماسی میدانند و هانر تعلیمی

بر این انواع به هر قالبی كه نوعی تمایز و تشخص نسبت به قالبهای دیگر (. برخی نیز عالوه454: 4345)زرقانی، 

دانج بندی سه(. در این میانه هرار هنت به تقسیم55-53: 4397اند )شمیسا، د نام نوع ادبی یا دونه دادهپیدا كن

(. هنت 465: 4447های دیگری نیز وجود دارد )هنت، ارسطو دربارۀ هانرها متعرض شده و معتقد است همواره وجه

ه معنی نحوۀ بیان و شیوۀ عرضه است، اما هانر به معنی روش و طرز و طریق ب 4بین دونه و وجه فرق میگذارد. مود

(. درواقع خوانش سرمتنی به شیوۀ 467نوع ادبی است كه هم ناظر به صورت است و هم ناظر به معنی )همان: 

هنت بدنبال آن است كه به بررسی روابط هانرشناسانج اشعار حافظ و روابط طولی میان آن و هانر متعلق بدان بپردازد. 

ف این مقاله در پی آن است كه ضمن خوانش سرمتنی اشعار حافظ و بازنمایی ماننددیهای شعر ازنظر با این توصی

 پذیرتر نموده و راهی برایدرونمایگانی، كار شناخت این اشعار را برای محققان و مخاطبان آثار ادبی سهلتر و امکان

 بندی آثار حافظ به دست دهد.طبقه

 

 بحث و بررسی
است؛ با این  «چگونگی ارتباط یک متن با متن دیگر»شج هنت همانند بینامتنیت كریستوا، بررسی ترامتنیت در اندی

تر از كریستوا و روالن بارت بدان میپردازد. مطالعات هنت ساختاردرایی و یافتهتر و نظامتفاوت كه هنت دسترده

او اجازه میدهد روابط یک متن را با تمام  شناسی را نیز دربر میگیرد. این امر بهپساساختاردرایی و یا حتی نشانه

(. براساس 95: 4394متغیرات آن مطالعه و بررسی نماید. وی مجموع این روابط را ترامتنیت مینامد )نامور مطلق، 

، 3، فرامتنی6نظریج هنت، یک متن با متن/ متنهای دیگر میتواند پنج دونه رابطه داشته باشد: رابطج بینامتنی

هنت برخالف كریستوا و بارت، در جستجوی روابط اثردذاری و اثرپذیری ». درواقع 4متنیو بیش 5سرمتنی، 1پیرامتنی

متنی، تأثیردذاری میان دو یا چند متن را محور اصلی مطالعات خود قرار نیز هست، بویژه در نوع رابطج بیش

ای را كه اثر به آن تعلق دارد دربر نهسرمتنیت از منظر هنت روابط طولی میان یک اثر و دو (.94)همان: « میدهد

میگیرد. سرمتنیت شامل توقعاتی تماتیک و مجازی درمورد متنها است. هنت میگوید یکی از عوامل بسیار مهم این 

(. درواقع در این 95: 4344نوع، توقعات خواننده و درنتیجه پذیرش یک اثر است )به نقل از بهمنی و دیگران، 

                                                      
1 .Mode 
2 .Intertextuality 
3 . Metatextuality 
4 . Paratextuality 
5 . Archetextuality 
6 . Hypertextuality 
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اینکه بر  برشناسی اشعار حافظ مواجهیم. بنابر این تعریف، دونه یا هانر عالوها نوعی دونهبخش بنابر نظر هنت، ب

ها و مفاهیم هم مربوط میشود و كاركرد آن محدود و منحصر الزامات و الگوهای ساختاری داللت دارد، به درونمایه

ها كنندۀ دونهمعیارهای تعریف(. به تعبیر هنت، 75: 4394پور، های صوری و شکلی نیست )قاسمیبه مشخصه

: 4446شناسی یا صوری نمیدهند )هنت، همواره دربردارندۀ عنصری درونمایگانی هم هستند كه تن به توصیف زبان

)كه آن را زبرمتن مینامم( را با متن « ب»ای است كه متن منظور از سرمتنیت، هر رابطه»(. هنت معتقد است 41

ای پیوند میخورد كه از نوع شرح و توضیح تن مینامم( متحد میکند و به آن، بگونه)كه آن را زیرم« الف»قدیمیتر 

 (. بر پایج این تعریف از هنت، این مقاله بدنبال وجه و طرز در اشعار حافظ خواهد بود.5: 4447)هنت، « نیست

و  این نظریه در تبیینبررسی ارتباط متون ازنظر دونه و وجه، از مواردی است كه سرمتنیت هنت به آن میپردازد. 

های سخن در سیر تاریخی خود كاركردهای بسیاری دارد. شعر فارسی بلحاظ توجیه استمرار و پیوستگی دونه

شناسی، مبتنی بر وجوهی است كه در سبک خراسانی و عراقی به آن پرداخته شده است؛ بنابراین شعر عاشقانه دونه

های پژوهش حکایت از آن دارد كه سرمتن اشعار ن است و یافتهو عارفانه دو دونج مهم غزل در سبکهای پیشی

سیاسی، تعلیمی، مدحی، حسب حال، »بندی نمود: حافظ را نیز میتوان بلحاظ دونه و وجه، به انواع  پیش رو طبقه

 «.عرفانی، دعایی، قلندری و مالمتی-مفاخره، طنز و هجو، فلسفی

 

 سیاسی
ندی بقابل صورت« تقادی، ستایشگری، مقاومت، طنز سیاسی و حماسهان»اشعار سیاسی حافظ در طبقاتی چون 

 است.

هانر انتقادی غزل كه با سنایی غزنوی در میان آثار ادبی به خودنمایی میپردازد، در شعر حافظ انتقادی سیاسی: 

ت، پرداخته اس داران بعضی امورهای اجتماعی یا داعیهداه به نقد برخی پدیدهنمودی كاملتر مییابد. وی درچه ده

صرفاً برای نقد قلم نزده است و نباید این موضوع را فراموش كرد كه شهرت حافظ در آفرینش اثری هنری و بدیع 

ن های لفظی و معنوی دست به ایتناسب، جناس، تشبیه، كنایه، مجاز و دیگر آرایه است كه با رعایت تناسب، ایهام

نشین هنر شاعری اویند و دونه رخ بنماید، همه و همه سایهنزی هجوكار زده است و ادر در این میان نقدی یا ط

(. اشعار انتقادی حافظ زبان تیز شعر را بمثابج سالحی برای سنجش سره از ناسره و شکوه 45: 4347بس )ایشانی، 

بودند  یو شکایت از وضعیت اجتماعی و سیاسی زمانه به كار میگیرد. شیخ و فقیه و مقرّب سلطان در نظر او كسان

 (.17: 4341كوب، كه خود را به دیو سالوس و ریا فروخته بودند )زرین

سار اعتنا نبوده و در سایهپرداز، نسبت به معضالت اجتماعی عصر خود بیدرواقع حافظ با اینکه شاعری است غزل

، پرداخته است. از سوی دیگرچشمی نیز به مسائل اجتماعی داشته و داه به انتقاد از آن غزلیات ناب خویش، دوشه

محتوا و مضمون غزل غالباً در ذكر زیباییهای معشوق و ستایش او، احوال عاشق و بیان تألمات درونی وی، قصج 

مضمونی و عشق و دلداددی و... بوده است؛ اما به مرور زمان، مضامین مدحی، تعلیمی، عرفانی و ... چه بشکل تک

ارد دردیده است. ضمن اینکه بتدریج مضامین سیاسی و اجتماعی بویژه چه بصورت چندمضمونی در یک غزل و

تر بنمایج انتقادی و اعتراضی  نیز در میان مضامین غزل جای پایی برای خود بازنمود و دایرۀ مضامین غزل را دسترده

ای خود را به (. بارزترین غزلیات انتقادی حافظ زمانی سروده میشود كه فسق آشکار ج45: 4347)ایشانی، « نمود

 ریا و تزویر داده است:
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 واعظان كاین جلوه در محراب و منبر میکنند

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

 

 چون به خلوت میروند آن كار دیگر میکنند 

فرمایان چرا خود توبه كمتر میکنند                                                             توبه

(  765)حافظ:   

این انتقادات سیاسی تا بدانجاست كه حتی در میان اشعار عرفانی حافظ نیز، یک منتقد عمیق اجتماعی دیده  

نگرانِ رواج ریا و تزویر بمثابج آفتی اجتماعی و سیاسی است. در پس اشعار عرفانی حافظ، میشود كه بسیار دل

 ا هویدا میسازد:های زیرین جامعه رچشم بینا و بصیری دیده میشود كه بخوبی الیه

حافظ در نقد اجتماعی خویش علیه مراجع و منابع اقتدار زمانج خود )شیخ و مفتی به نماینددی از اقتدار دینی، »

ظ قرآن است، نیز مصون و خود را، كه حاف و محتسب به نماینددی از اقتدار سیاسی( قیام میکند و در این میان 

 (:47، 4343)نساج و مزدارانی، « اش نمیدانددور از نقد كوبنده

 می خور كه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

 

چون نیک بنگری همه تزویر میکنند                                                                  

 )همان(

سی:    سیا شم هجری، دوران    مدح  ش صاید مطول و        قرن  سی در ایران بود. قبل از حافظ، ق سیا شگری  ستای اوج 

مدایح متملقانه و اغراقهای یکنواخت، در بارداه بزردان و شاهان خریدار داشت. شاعرانی مانند امیرخسرو دهلوی،     

ر  دالدین كاشانی و جالل عکاشه، مدایح مفصلی    خواجوی كرمانی، سلمان ساوجی، عبید زاكانی، ابن یمین، شمس   

شد           شوق  شین مع شاند و ممدوح، جان شتند و خواجوی كرمانی، پای مدح را به غزل ك شاهان دا صف پاد مدایح . و

صراحت        حافظ نیز انگیزه ست و آن را ب صله و وظیفه ا سب و دریافت  های متعددی دارد. برخی مدایح او برای تک

 بیان میدارد:

 

 درچه ما بنددان پادشهیم 

 دنج در آستین و كیسه تهی

 وشیار حضور و مست غروره

 شاهد بخت چون كرشمه كند

 شاه بیداربخت را هر شب

 دو غنیمت شمار صحبت ما

 شاه منصور واقف است كه ما

 دشمنان را ز خون كفن سازیم

 رنگ تزویر پیش ما نبود 

 وام حافظ بگو كه بازدهند

 

 پادشاهان ملک صبحگهیم 

 نما و خاک رهیمجام دیتی

 بحر توحید و غرقج دنهیم

 رخ چو مهیمماش آیینه

 ما نگهبان افسر و كلهیم

 دهیمكه تو در خواب و ما به دیده

 روی همت به هر كجا كه نهیم

 دوستان را قبای فتح دهیم

 شیر سرخیم و افعی سیهیم

 ای اعتراف و ما دوهیمكرده

 (154)حافظ:                                        

 دانی كه چنگ و عود چه تقریر میکنند

 ناموس عشق و رونق عشاق میبرند

 جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

 دویند رمز عشق مگویید و مشنوید

 

 پنهان خورید باده كه تعزیر میکنند 

 عیب جوان و سرزنش پیر میکنند

 باطل در این خیال كه اكسیر میکنند

تقریر میکنند                                                    مشکل حکایتی است كه 

(659)حافظ:   
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های شاه شجاع و داه نیز شونده همراه است؛ همانند مدیحهرغبت و شوق به ستایشداهی مدایح سیاسی حافظ با 

های دیگری نیز دارد؛ داه صیییرفاً برای از روی رهبت؛ مانند مدایح شیییاه یحیی. اما حافظ غیر از این موارد، انگیزه

مور لنگ، و برای آنها ومرج یک خودكامج ناالیق، به سییلطان احمد جالیر امید میبسییت و داه به تی رهایی از هرج

سرود )زرین ستایش  سلطنتی و       445: 4341كوب، درانه می سی به كتابخانج  ستر شعار مدحی او، برای د (. برخی ا

مطالعج دیوانهای شعر در كتابخانه بوده است؛ مانند ستایش اولیج او دربارۀ شیخ ابواسحاق. در موارد متعددی نیز،       

 رخواهی بوده است:مدایح او به انگیزۀ نصیحت و پند و خی

 قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع

 شراب خانگیم بس می مغانه بیار

 

 

 

 

 كه نیست با كسم از بهر مال و جاه نزاع

 حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع

 (355)حافظ:                                           

 یکی از مفاهیم جدی حافظ بعنوان مبنای مقاوت سیاسی وی، عدم دلبستگی به این دنیاست: مقاومت سیاسی: 
خود دلشییییادم           دفتییج  میگویم و از   فییاش 

      

جهییان آزادم          هر دو  قم و از   بنییدۀ عشیییی

 (364)همان:                                                    

شرایطی در نظر آوریم كه زاهدان ریایی و   ست درفته حافظ را در  شه و  فریبکار، زمام امور را در د اند؛ راههای اندی

ها توسط امیر مبارزالدین برای خوشامد همان سالوسان بسته شده؛ خبری از داددری        افکار بسته است؛ درِ میکده  

ست كه حافظ          ضاع و احوالی ا ست. در چنین او شده به زندان زاهدان طامع درفتار آمده ا ست و آزادی محدود نی

آزاددی و وارسییتگی خویش را به كار میگیرد و بر هر ریا و زهد ریایی و هر كسییی كه آزادمنشییی را پایمال  زبان 

 (:63: 4346میکند میتازد. پیش از هر چیز باید بپذیریم كه حافظ اهل معرفت و دقت است )ایزدیار، 

 جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است

      

غ مدار                                                           این مختصر دری« اهل معرفت»ز  

(654)حافظ:  

را در ردّ و انکار طریق زاهدان و صیییوفیان ریایی زمانج خویش معطوف حافظ داه طریق مقاومت سییییاسیییی خود 

سیلج آن عده  میدارد و خرقه سیاری را كه بو ستی خویش را   های ب سانی و دنیادو شانند مستوجب   ای امیال نف میپو

 آتش میداند:

 آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 

 حافظ این خرقج پشمینه بینداز و برو 

 (133)همان:                                         

 صوفی نهاد دام و سر حقه باز كرد

 

 باز كردبنیاد مکر با فلک حقه 

 (439)همان:                                          

 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

 

 تا تو را خود ز میان با كه عنایت باشد 

 (445)همان :                                        

 حافظا می خور و رندی كن و خوش باش ولی

 

 دام تزویر مکن چون ددران قرآن را  

 (45)همان:                                           

شان از امیدواری       داه از پایان روزدار تیره سخن میگوید كه ن شی و مراد بعنوان پیامد مقاومت  سرخو بختی و آغاز 

 آزاداندیشانج اوست:

 آیدمژده ای دل كه مسیحانفسی می

 

 آید كه ز انفاس خوشش بوی كسی می 

 (614)همان:                                        



 617/ خوانش سرمتنی اشعار حافظ با تکیه بر نظریج ترامتنیت هرار هنت

 

ن افکار تریادر مقاومتی را كه حافظ در اشعارش مبتنی بر مبارزه با ریا و تظاهر اساس مینهد بررسی شود، سنجیده

ای كه ذهن حافظ را به خود مشغول های آزادیخواهانه را میتوان از البالی آنها استخراج نمود. مسئلهو اندیشه

 ریا و سالوس است كه خرمن دل و دین ریاكاران و مردمان را سوخته و خواهد سوخت:داشته، مقاومت دربرابر 

 درچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

 رندی آموز و كرم كن كه نه چندان هنرست

 

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 

 حیوانی كه ننوشد می و انسان نشود

 (635ن: )هما                                        

 حافظ در برخی غزلیاتش به مقاومت دربرابر روزهای ضیق و عسرت تأكید میکند:

 بخش و باد دلبیز استادرچه باده فرح

 ای و حریفی درت به چنگ افتدصراحی

 در آستین مرقع پیاله پنهان كن

 ها از میبه آب دیده بشوییم خرقه

 مجوی عیش خوش از دور باهدون سپهر

 افشاننیست خونسپهر برشده پرویز

 عراق و پارس درفتی به شعر خوش حافظ

 

 است به بانگِ چنگ مخور می كه محتسب تیز 

 ستانگیزبه عقل نوش كه ایام فتنه

 ستكه همچو چشم صراحی زمانه خونریز

 ستكه موسم ورع و روزدار پرهیز

 آمیزستكه صاف این سر خم جمله دردی

 اش سر كسری و تاج پرویزستكه ریزه

 بیا كه نوبت بغداد و وقت تبریزست

 (17)همان:                                          

 حدومرز است كه پایانی ندارد:مقاومت حافظ از نوع مقاومت بی

 از آن به دیر مغانم عزیز میدارند

   

                كه آتشی كه نمیرد همیشه در دل ماست                                              

(63)همان:  

سی   سیا صر حافظ یکى از بهترین   طنز  سد جامعج ع ساخت جامعه    نمونه: به نظر میر شکلگیرى تناقض در  هاى 

شاید بعنوان     ست و  سم این تناقض در بافت جامعه  نمونه، رفتار امیر مبارزالدین را بتوان از بهترین نمونها هاى تج

ضها با     ست، اما وقتى این تناق سوى  دان شود، طنز به       برخوردى هنرى، چه از  صویر  سوى خوای، ت عوام و چه از 

 (:4346معنىِ دقیقِ كلمه آشکار میشود )شفیعی كدكنی، 
 آلودعیبم بپوش، زنهار! اى خرقج مى

 

كان پاکِ پاكدامن بهرِ زیارت آمد                                                            

(479)حافظ:   

سی را بعنوان                سیا سفی و  سبات باطل، طنز اجتماعی، مذهبی، فل شها و منا ضدارز ستن  شک حافظ برای درهم 

  ای از ایهام، به تصییویر چنین اجتماع تناقضمؤثرترین حربه برمیگزیند كه به طریق غیرمسییتقیم و كنایه در پرده

یدارد )اسیییدالهی و لطفی،     بانی عفیف     4: 4345قدم برم باً ز غال مات توهین  (. طنز وی  خالی از كل آمیز دارد. و 

های مخالفان عشق و عرفان و اخالق حاكمان ستمگر و روحانیون ریاكار   موضوعات طنز حافظ، عمدتاً نقد اندیشه  

طنزهای حافظ، غالباً حاصییل دردآمدن عناصییر ناسییازدار، جانبداری از باطل و مغالطج عمدی، « صییورت»اسییت. 

س بگونه ساختارهای بنیادین آن  ی انتقادهای او از جامعه«محتوا»ت؛ و این امر، با ای كامالً ظریف و پنهان ا ای كه 

(. حافظ از واهدان و   34: 4391با سیییاختارهای قانونیش تضیییادی عمیق دارد، كامالً هماهنگ اسیییت )چناری،          

نه، حاصطالحات سیاسی و اجتماعی پیرامون خود به نفع ساخت شبکج این طنز بهره جسته است. كلماتی چون ش

شبکه، در هاله   شده محتسب، مفتی، واعظ، پیر مغان، زاهد، و فقیه در این  اند. در مقابل این ای از ریا نمایش داده 

وش، و فرآرایی و كسب اعتبار و حقانیت برای واهدانی چون رند، فقیر، مست، صنم باده   جبهج باطل، حافظ به صف 
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اند و د پیش از او سابقج چندان خوبی در ادبیات معاصر نداشته   ساقی پرداخته است و با تطهیر این واهدان كه شای   

 دونج خود توفیق یافته است.اند، در بیان مطلب انتقادی و كنایهدار نیز بودهحتی سابقه

 واعظان كاین جلوه در محراب و منبر میکنند

 

                           چون به خلوت میروند آن كار دیگر میکنند                                     

(657)حافظ:   

كوتاه سخن آنکه حافظ برای مبارزۀ طنزآمیز با ستم، فساد و ریا از هر روشی كه توانسته، بهره برده است. سرمتن        

های بیان او  بویژه در روزدار ورع و پرهیز و زهد و تزویر بازمیگردد و آن عبارت غزل حافظ در هانر طنز، به شیییوه

ها و ارزشییهای تقدس زاهدان و صییوفیان؛ قلب اشیییا و الفاظ به شیییوۀ اقتباس و  خراب كردن نشییانه» اسییت  از

دویی؛ استخدام صنایع ادبی مانند ایهام، حسن تعلیل، تشبیه و تضاد و تناقض؛ تعریض و كنایه و داه لطیفه      جواب

واهی؛ خسرایی و وظیفه مدیحهنسبت به معشوق بصورت سؤال و جواب و حاضرجوابی؛ طنز به شیوۀ نصیحتگری،         

بطوركلی طنز حافظ داهی پوشیده و نیشدار و داهی لطیف و سطحی خود    «. جویی از فرهنگ عوام و محاورهبهره

 (.75: 4394زاده، را نشان داده است )صادق

سی:    سیا سۀ  شاهنامه هیچ اثر   حما ست كه میتوان دفت پس از   یدیوان حافظ چنان با باورهای ملّی در پیوند ا

در حوزۀ ادب فارسیییی بیش از دیوان حافظ پرتوافکن روح ایرانی نبوده اسیییت. دیوان حافظ ازلحاظ لفظ و معنی  

یان     بدیل، از حیث ادبی پرتوان و ازنظر هنری بینظیر اسیییت. دیوان حافظ، قدرت خارق        بی العادۀ حافظ را در ب

شان میدهد. حافظ با دقّتی فراوان و دیدی مو    صر خود ن صر خویش را درمییابد و      واقعیتهای ع سائل ع شکافانه م

سازد. حافظ به تاریخ      آنها را بگونه صیل ایرانی را در آن بارور می شعر خویش جای میدهد و روح ا ای هنرمندانه در 

ست و متأّثر از آموزه        شته ا شنایی دقیق دا سی آ شتگان نگاهی عمیق و با متنهای كهن ادب فار ای هو فرهنگ دذ

ز هر حیث قرار درفته كه شاهنامج فردوسی یکی از آن آثار است. حافظ در قالب الفاظ حماسی ادبی و هنری آنها ا

سازی آن در میدانهای رزم و بزم، آمیزش غنا و حماسه را چنان بزیبایی در جای جای دیوانش به تصویر    و صحنه 

حضیور داشیته و    دویی خود یکی از آن شیخصییتهای حماسیی بوده و در میدان نبرد عشیق و جنگ    كشییده كه  

سم، صفت، فعل و تركیبات آنها        سی چون ا سته با كاربرد واهدان و تركیبات حما ست. حافظ توان زورآزمایی كرده ا

طلبی خود به نوعی متفاوت با دیگران آشیییکار كند )برزدر و دیگران، فرهنگ دذشیییتج خویش را با روحیج مبارزه

ندی و جسییارت وی در مواجهه با حوادث زمانج خویش م(. از مظاهر حماسییه در اشییعار حافظ جرئت 65: 4341

 است:
 ادر غم لشکر انگیزد كه خون عاشقان ریزد

 

 من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم 

 (341)حافظ:                                         

ته و در این مسیر تركان را بخاطر حافظ در اوج صوفیگری، به مبارزه با غم و مشکالت متأثر از سیاست زمانه پرداخ

 آوریشان به اشعارش دعوت میکند:دلیری و جنگ

 یا رب این بچه تركان چه دلیرند به خون

 

 كه به تیر مژه هر لحظه شکاری دیرند  

 (444)همان:                                          

 به تنگچشمی آن ترک لشکری نازم

 

یکقبا آورد                                                                                                 كه حمله بر من درویش  

(455)همان:   

 دلم ز نردس ساقی امان نخواست به جان

 

 چرا كه شیوۀ آن ترک دلسیه دانست 

 (53)همان:                                             



 614/ خوانش سرمتنی اشعار حافظ با تکیه بر نظریج ترامتنیت هرار هنت

 

سی خود، به مدد نبوغ اعجاب      حافظ در  سیا سی  شعار حما شیوه ا صفحج   انگیز خویش، حركات و  های بازی روی 

شطرنج را با مَنش و مرام رندانه در عرصج زنددی درهم آمیخته و مضمونی ناب و پُرمایه خَلق كرده است. در بیت     

عنا، مخاطبان از خصوصیّات رندان آداه های عمیقتر مها آنچنان ماهرانه در كنار هم چیده شده كه در الیهزیر واهه

ای به این مفاهیم اخالقی شیییده باشییید. اعتماد به نفس واالی رندان، مهارتِ میگردند؛ بی آنکه آشیییکارا اشیییاره

 العادۀ آنها در بازی شطرنج ِ سرنوشت، مناعت طبع، فروتنی، شهامت و آزاددی در هرفای معنا موج میزند:فوق

                                                                                                                                                                       عرصج شطرنج رندان را مجال شاه نیست                                                                                              دقی خواهیم راندتا چه بازی رُخ نماید بی

 (                                                       74)همان: 

 شکواییه 

ای از اعتراض علیه جریانهای فکری زمان در اشعار دوینددانی چون خیام و حافظ نیز نوعی بثّ الشکوی كه صبغه   

شتمل بر چون  و بدبینی به روزدار دارد، یا شاهده         م ست، م شت آدمی ا سرنو سفی دربارۀ آفرینش و  وچراهایی فل

شود )رزمجو،   شان      464: 4395می شکوی از زمانه و تظاهر دین به دنیافرو شیراز نوعی بثّ ال (. در غزلیات خواجج 

دیگر شعرا،  (. مضمونی كه به تأسی از حافظ و   435ریاكار، ودهگاه دالیه از كجروی دهر به چشم میرسد )همان:   

شانی، و جویای تبریزی مشاهده میشود. حافظ           شعار صائب تبریزی، كلیم كا شعار سبک هندی نظیر ا در البالی ا

 دوید:

 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد      

         

تو اهل دانش و فضلی همین دناهت بس                                                             

(469)حافظ:   

 دفتر دانش ما جمله بشیییویید به می    

 

كه فلک دیدم و در قصد دل دانا بود                                                               

( 646)همان:  

 معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی

 هر دم از درد بنالم كه فلک هر ساعت

 

 كه برم دوهر خود را به خریدار ددر 

 دل ریش به آزار ددركندم قصد 

 (641)همان:                                         

 یاری اندر كس نمیبینیم یاران را چه شد؟

 پی كجاست؟دون شد خضر فرخآب حیوان تیره

 كس نمیگوید كه یاری داشت  بهر دوستی

 لعلی از كان مروّت برنیامد سالهاست

 شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار

 انددوی توفیق و كرامت در میان افکنده

 صدهزاران دل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

 زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت

 حافظ اسرار الهی كس نمیداند خموش

 

 دوستی كی آخر آمد دوستداران را چه شد؟ 

 خون چکید از شاخ دل باد بهاران را چه شد؟

 چه شد؟ شناسان را چه حال افتاد یاران راحق

 تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟

 مهربانی كی سر آمد شهریاران را چه شد؟

 آید سواران را چه شد؟كس به میدان درنمی

 عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟

 كس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

 از كه میپرسی كه دور روزداران را چه شد

 (474)همان:                                           

 تعلیمی
شرده  اش، نوعی خای از ادبیات تعلیمی را كه دارای لحنی  حافظ با زدن رنگ عاطفی به پند و اندرزهای كوتاه و ف

سته     ست، تقویت و برجسته كرده و با دنجاندن بای سته نرم و تأثیردذار ا ، راههای غزلهای اخالقی در فرم ها و نبای
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ضی و فرهنگی،           ست )ر شان داده ا شین به مخاطبانش ن ست زنددی را در بیانی هنری و دلن (. در  74: 4346در

 ادامه بصورت تیتروار به برخی مضامین تعلیمی اشعار حافظ اشاره خواهد شد.

 نخستین غزل در دیوان حافظ مؤید عدم دلبستگی به دنیاست: عدم دلبستگی به دنیا:

 هاالساقی ادر كاسا و ناولهااال یا ای

 مرا در منزل جانان، چه امن عیش؟ چون هر دم

 شب تاریک و بیم موج و دردابی چنین هایل

 به می سجاده رنگین كن درت پیر مغان دوید

 همه كارم ز خودكامی، به بدنامی كشید آخر

 حضوری در همی خواهی، از او غافل مشو حافظ

 

 مشکلها... كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد 

 جرس فریاد میدارد كه بربندید محملها

 كجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟

 كه سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

 نهان كی ماند آن رازی كزو سازند محفلها؟

 الدنیا و اَهْمِلهامتی ما تَلْقَ مَن تَهوی، دَع 

 (4 )حافظ:                                            

شگی: قناعت شعار تعلیمیش، قناعت    پی شارات حافظ در ا سب   از دیگر ا كردن، زیر بار منت دونان نرفتن بخاطر ك

شتن با            شمنان و مروّت دا صی، مدارا كردن با د شخ سب منافع  سی را ناحق نکردن برای ك مال و مکنت؛ حق ك

 دوستان است:

 حافظ، غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

 

 از عملِ كیمیادریكاین خاک بهتر  

 (176)همان:                                           

 هر آن كه كنج قناعت به دنج دنیا داد

 

 فروخت یوسف مصری به كمترین ثَمنی 

 (557)همان:                                           

 ارزددونان، دوصد من زر نمیكه یک جو منّت   چو حافظ در قناعت كوش، وز دنییِ دون بگذر

 (457)همان:    

 آموزد كه نگرش ثبات و ناپایدار و به مخاطبانش نیز می       دنیای حافظ دنیایی اسیییت بی    :توجه به ناپایداری جهان      

 خود را به هستی عوض كنند:

 نشان عهد و وفا نیست در تبسم دل

 مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هر دم

 

 (34كه جای فریاد است  )همان: بنال بلبل بیدل  

 (4جرس فریاد میدارد كه بربندید محملها  )همان: 

ست كه          طلبی و پرهیز از ریا:حقیقت سمانی اجتناب از رذایل و پلیدیهایی ا شرایع آ ست غرض از  حافظ معتقد ا

كار بد »معتقد اسییت  جامعج انسییانی را تاریک و احیاناً بشییر عاقل و متمدن را از هر حیوانی پسییتتر میکند. او    

 ، اما آنچه در جامعج او رواج دارد خالف آن است:«مصلحت آن است كه مطلق نکنیم
 (45دام تزویر مکن چون ددران قرآن را   )همان:   حافظا می خور و رندی كن و خوش باش دمی

 نکوهش ریا و تظاهر در سراسر دیوان حافظ به چشم میخورد:

 سالوسدلم ز صومعه بگرفت و خرقج 

 فروشانبشارت بر به كوی می

 در میخانه ببستند خدایا مپسند

 

 (6كجاست دیر مغان و شراب ناب كجا؟ )همان:  

 (435كه حافظ توبه از زهد ریا كرد )همان: 

 (645كه در خانج تزویر و ریا بگشایند )همان: 
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شعار تعلیمی ازاین  سورۀ     ا ست. در  ست به نوعی امتداد آیات نورانی قرآن ا سیر آیات   د الذین هم  »ماعون، در تف

آنها كه نمازدزارند و از روح نماز دور و غافلند، چرا نماز میخوانند؟ تا             »میخوانیم كه:  « یراؤون و یمنعون الماعون 

خود را به ظاهرالصییالحی بیارایند و تا در صییف نمازدزاران وارد شییوند و خود را بنمایند و از بركات اجتماع آن    

درواقع حافظ متأثر از این آیات معتقد است ادر نماز این نمازدزاران، دور از ریا و برای «. د دردند...منپاكدالن بهره

قرب به خدا باشد باید بکوشند منابع زنددی و وسایل عمومی آن )یعنی ماعون( در دسترس همه قرار دیرد و باید   

اشد  زددان باز بستگیری بینوایان و ستم  حقوق مشروع خلق را ادا كنند و چشمشان بسوی خدا و دستشان برای د      

 هایی از اینگونه ریاكاریها برمیخوریم:در دیوان حافظ به نمونه«. ودرنه تنها نمازدزار و ریاكارند»

 ای كبییک خوشیییخرام كجییا میروی بییایسییییت  

 

 غییره مشییییو كییه دییربییه زاهیید نییمییاز كییرد  

 (439)همان:                                          

 در اینگونه اشعارش بدنبال آن است امور را به خدا وادذارد و تنها بر او تکیه كند: حافظ توكل:
 راهرو در صد هنر دارد توكل بایدش  تکیه بر تقوی و دانش در طریقت كافریست

 (694)همان:                                         

ست با اتکای به فضل و عنایت خداوند. به عبارت دیگر،   البته توكل ازنظر اسالم به معنی پیروی از قوانین طبیعی ا 

انسان باید ضمن تالش و كوشش و تمسک به اسباب و وسایل دنیوی، فقط به فضل و عنایت خداوند كه آفرینندۀ      

شش برای زنددی            ست كه توكل با كار و كو سلم ا شد نه به دیگران. بنابراین م ست متکی با سایل ا سباب و و این ا

 ای برای سستی و تنبلی قرار داد:تضادی ندارد و نباید توكل را وسیلهبهتر هیچگونه 

 كار خود در به خدا بازدذاری حافظ

 

 داده كنی ای بسا عیش كه با بخت خدا 

 (555)همان:                                          

طریق میداند. در سراسر دیوان او، پندپذیری: حافظ نصیحت پیران و پند بزردان را راهگشای جوانان و سالکان 

 پذیری از پیران دعوت میشوند:جوانان به نصیحت
 نصیحت دوش كن جانا كه از جان دوستتر دارند

 

 قامت میخواندت به عشرتچنگ خمیده

 

 جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 

 (1)همان:                                           

 چت زیان نداردبشنو كه پند پیران هی

 (464)همان:                                          

 پیران سخن ز تجربه دویند دفتمت

 

 بندۀ پیر مغانم كه ز جهلم برهاند

 

 هان ای پسر كه پیر شوی پند دوش كن 

 (149)همان:                                         

 پیر ما هرچه كند عین عنایت باشد

 (445)همان:                                         

خواجه به همج ملل و اقوام به چشم رأفت و ترحم مینگرد و دروهی را    بلندنظری و وسعت دید در طریق معرفت: 

 كه به بیراهه میروند معذور میدارد و اختالفات بشری را ناشی از محدود بودن افق دید و فکر كوتاه انسانها میداند:
 هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ 

 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

 (445)همان:                                           

آزاددی و وارستگی: آزاددی خواجه مربوط به همین وسعت دید و بلندنظری وی بود كه نمیگذاشت عمر خویش را 

 آورد و میگوید:روی فریاد برمی ند. از اینمروت دنیا تباه كبیکباره در خدمت ارباب بی
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 بر در ارباب بیمروت دنیا

 

 خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

 

 چند نشینی كه خواجه كی به در آید؟ 

 (614)همان:                                      

 جاهیدست قدرت نگر و منصب صاحب

 (545)همان:                                       

 غالم همت آنم كه زیر چرخ كبود

 

 ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

 (34)همان:                                           

ارزش دوستی: حافظ حاضر نیست سر مویی از دوست را در مقابل عالم بفروشد. خالصه آنکه رفیق را كیمیای 

ستکم پنج غزل به موضوع دوست و دوستی اختصای یافته است كه از آن سعادت میداند و بس.  در دیوان او د

 میانه سه غزل مردّف به ردیف دوست است با مطلعهای زیر:

 آن پیک نامور كه رسید از دیار دوست

 

 آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست  

 (43)همان:                                           

 كشور دوستصبا ادر دذری افتدت به 

 

 ای از دیسوی معنبر دوستبیار نفحه 

 ( 41)همان:                                          

 مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

 

 تا كنم جان از سر رغبت فدای نام دوست 

 (45)همان:                                          

ای دیگر از غزلها نیز به مناسبت مقام، از اهمیت دوست در زنددی انسان ن پارهدذشته از این موارد، حافظ در ضم

 سخن میگوید:

 درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد

 

 شمار آردنهال دشمنی بركن كه رنج بی 

 (444)همان:                                          

 به حقّ صحبت دیرین كه هیچ محرم راز

 

 یکجهت حقگزار ما نرسد به یار 

 (443)همان:                                        

 از دیگر سو، خواجه بر لزوم احتراز از همنشینی دوست بد و مصاحبت ناجنس تأكید میورزد:

 نخست موعظج پیر میفروش اینست

 

 كه از مصاحب ناجنس احتراز كنید 

 (655)همان:                                          

 چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه كنم

 

 روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم 

 (345)همان:                                          

صاحب             ست كه  ستی ا ست و این همان دو شخص نزدیکتر ا شاوندان نیز به  ست حقیقی در نظر حافظ از خوی دو

 «حکیمی را دفتند كه دوست بهتر یا برادر؟ دفت: برادر نیز دوست به.»دربارۀ او دفته است:  قابوسنامه

رضا در نزد صوفیان عبارت است از خشنودی دل بدانچه خدا بر شخص پسندد و تسلیم محض دربرابر          مقام رضا: 

 دست میگوید:آن. حافظ دربارۀ رضا به قضای حق تعالی و كسب مقاماتی ازاین
 ام رضا بعد ازین و شکر رقیبمن و مق

 

 كه دل به درد تو خو كرد و ترک درمان دفت 

 (46)همان:                                            

 بیا كه هاتف میخانه دوش با من دفت

 

 كه در مقام رضا باش وز قضا مگریز 

 (674)همان:                                         
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زنددی: حافظ آسایش دو دیتی را در حسن سلوک با دشمنان و مروت با دوستان میداند. او از حسن سلوک در 

 آزار رساندن به دیگران بیزار است و ما را نیز بدین فکر عالی ترغیب مینماید:

 آسایش دو دیتی تفسیر این دو حرف است

 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 (5)همان:                                             

 مباش در پی آزار و هرچه خواهی كن

 

 كه در شریعت ما غیر از این دناهی نیست 

 (95)همان:                                            

 دال معاش چنان كن كه در بلغزد پای

 

 ات به دو دست دعا نگه داردفرشته 

 (464)همان:                                        

عشق به زادداه: حافظ به شیراز و زیباییهای آن عشق میورزد و طاقت فراق و جدایی از این خطج زیبا و جانپرور را 

 ندارد:
 نسیمشیراز و آب ركنی و این باد خوش

 

 عیبش مکن كه خال رخ هفت كشورست  

 (15)همان:                                          

 مثالشو وضع بی خوشا شیراز

 

 خداوندا نگه دار از زوالش 

 (646)همان:                                        

ست از لحظات عمر        وقت ستفادۀ در صبر و ثبات در كار: خواجه موفقیت در كارها را در رعایت وقت و ا سی و  شنا

 عزیز و صبر و ثبات میداند:
 قدر وقت ار نشناسد دل و كاری نکند

 

 خجالت كه از این حاصل اوقات بریمبس  

 (344)همان:                                         

 این یک دو دم كه دولت دیدار ممکن است

 

 دریاب كار ما كه نه پیداست كار عمر 

 (645)همان:                                          

رحمت الهی نومید نمیشود و در همه حال به درداه رفیع الهی  امید به عفو و رحمت الهی:  خواجه هردز از لطف و

 چشم دارد و منتظر عفو و رحمت اوست:

 كمر كوه كمست از كمر مور اینجا

 

 پرستناامید از در رحمت مشو ای باده 

 (14)همان:                                            

 سهو خطای بنده درش اعتبار نیست

 

 رحمت آمرزدار چیست؟معنی عفو و  

 (49)همان:                                          

 مناظره
شعار تعلیمی حافظ جای داد. مناظره یا     سد دونج مناظره را نیز باید ذیل ا رعی یکی از انواع ف« دفتگو»به نظر میر

شاع          ست و  صنایع بدیعی ا ست. این مقوله جزو  سی بلحاظ محتوا و درونمایه ا ر در بیت یا ابیاتی، منظور شعر فار

سخ      سش و پا صورت پر سان، دو موجود  « دفتم، دفت»خود را ب مطرح میکند. طرفین این دفتگو یا مناظره، دو ان

اه نیز آید، دمی« دفت»زنده، یا دو چیز مختلف است. بیشترین مناظرات شعری بین عاشق و معشوق و با كلمات      

(. این غزل در عین سییاددی، روانی و داشییتن ِ موسیییقی 45: 4394جنبج حماسییی به خود میگیرد )شییوشییتری، 

 دلپذیر، دارای مضامین بلند عرفانی است:
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 دفتم غم تو دارم دفتا غمت سر آید

 دفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 

 دفتم كه ماه من شو دفتا ادر برآید 

 دفتا ز خوبرویان این كار كمتر آید...

 (639)حافظ:                                        

 ستایشگرانه
 بندی است.های مدحی، وصفی، مرثیه، حسب حال و مفاخره قابل صورتاشعار ستایشگرانج حافظ در دونه

آوریهای حافظ سبک خای و تازۀ ستایشگری اوست؛ به این معنی كه وی غزل را در از نو»ستایشگرانۀ مدحی:  

از او این كار چندان معمول نبود و غزل بیشتر برای عشق و عرفان   خدمت مدح نیز دذاشته است. درحالیکه پیش   

شود و كل             ستقیماً با مدح آعاز می شی حافظ م ستای سعدی و موالنا( به كار میرفت. داهی نیز غزلهای  شعر  )در 

 غزل دربردارندۀ مضمون مدحی است:
 دارای جهان نصرت دین خسرو كامل

 ای درده اسالمپناه  تو دشاده

 

 مظفر ملک عالم و عادلبن یحیی 

 بر روی زمین روزنج جان و  درِ دل

 

یکی از مضامین اصلی ادب غنایی توصیف است كه همواره كنار مضمون اصلی شعر غنایی         ستایشگرانۀ وصفی:    

سی، روایی )نقلی(            شعر حما صیفی هم خواند؛ چنانکه به  شعر تو شعر غنایی را میتوان  شود، بنحوی كه  دیده می

امه و شییادینامه را دراماتیک یعنی نمایشییی میخوانند. در شییعر توصیییفی با حرف از زبان یک نفر  میگویند و غمن

ست و هم حرف      سی هم عمل ا شعر حما سا،   « روبرو هستیم؛ اما در  شمی (. حافظ در غزل زیر كه از 413: 4394)

 مضمونی وی میباشد، در وصف معشوق اینگونه میسراید:غزلیات مجسم و تک
 مطبوع و همه جای تو خوش ای همه شکل تو

 همچو دلبرگ طری هست وجود تو لطیف

 شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

 

 خای تو خوشدلم از عشوۀ شیرین شکر 

 همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

 چشم و ابروی تو زیبا قد و باالی تو خوش

 (645)حافظ:                                           

( رثای شخصی 6( رثای تشریفاتی و رسمی، 4مرثیه را میتوان به چهار قسم تقسیم كرد: ای: ستایشگرانۀ مرثیه

آید و بر اشعاری اطالق میشود كه شاعر در رثای  و خانواددی كه مؤثرترین و پراحساسترین نوع مراثی به شمار می

 دلی و اندوه سرشارر از صفا و اخالی و سوختهفرزند یا یکی از بستگان و دوستان خویش سروده باشد. این شع

(. مرثیه 654-644: 4376( رثای مذهبی )رستگار فسایی،1( رثای شعرا دربارۀ دوستان و شاعران دیگر، 3است. 

ممکن است در مرگ كسی نباشد، بلکه در فقدان و تباهی ارزشها و دذشت ایام جوانی و شادكامی یا زوال دورۀ 

نند مرثیج سعدی در خرابی بغداد به دست مغوالن. مرثیه در ادب فارسی غالباً منظوم است مجد و عظمت باشد، ما

بند و داهی غزل و رباعی و مثنوی.  بند، تركیبو ممکن است در هر قالبی باشد: قصیده، قطعه، ترجیع

آید، اینگونه (. حافظ در رثای فرزند خویش كه جزو مراثی شخصی و خانواددی به شمار می634: 4394)شمیسا،

 میسراید:
 بلبلی خون دلی خورد و دلی حاصل كرد

 طوطیی را به خیال  شکری دل خوش بود

 قرۀ العین من آن میوۀ دل یادش باد

 ساروان بار من افتاد خدا را مددی

 اد غیرت به صدش خار پریشان دل كردب 

 نادهش سیل فنا نقش امل باطل كرد

 كه چه آسان بشد و كار مرا مشکل كرد

 كه امید كرمم همره این محمل كرد



 655/ خوانش سرمتنی اشعار حافظ با تکیه بر نظریج ترامتنیت هرار هنت

 

 روی خاكیّ و نم چشم مرا خوار مدار

 آه و فریاد كه از چشم حسود مه چرخ

 نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

 

 چرخ فیروزه طربنامه از این كهگل كرد

 ابروی من منزل كرددر لحد ماه كمان

 چه كنم بازی ایام مرا غافل كرد

 (434)حافظ:                                           

ای دیوان حافظ حسب حال همج عشّاق كامیافته و ناكامی است كه از نخستین باده    »ستایشگرانۀ حسب حال:    

(. بر اهل نظر پوشیییده 433: 4345)كریمی، « اندوار درد حرم معشییوق دردیدهكه در جام كردند، تاكنون پروانه

این فرود از پیشگاه حضرت معشوق به مفهوم نزول و سقوط به پستی نیست، زیرا حافظ در این زنددی       نیست كه  

سازد )همان:       سانی و آزاددی جهان را به مراد خود ب شهای ان شد تا با من خاكی، حتّی چرخ بازیگر را به چالش میک

431:) 
 چرخ برهم زنم اَر غیر مرادم دردد

 

 رخ فلکمن نه آنم كه زبونی كشم از چ 

 (345)حافظ:                                            

مفاخره از فروع حماسه است، زیرا بنای آن بر اغراق در باب صفات     »بنا بر عقیدۀ شمیسا   ستایشگرانۀ مفاخره:   

اد نیکو و ذكر اعمال پهلوانی اسییت و میتوان دفت در مفاخره شییاعر میخواهد خود را انسییانی مافوق طبیعی قمد 

كند. در حماسیییه معموالً پهلوانان شیییروع به رجزخوانی میکنند كه آن هم درحقیقت مفاخره اسیییت. اما مفاخره 

بصورت مستقل هم وجود دارد، یعنی شعری است كه شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصف كماالت و فضایل خود        

شعار خاقانی    سی برخی ا سی یکی       بپردازد. نمونج مفاخرات عالی در ادبیات فار ست. مفاخره در ادب فار و نظامی ا

شد         ست كه به این فن نپرداخته با شاعری ا ست و كمتر  شعری بوده ا سا،    « از فنون  شمی (4394 :615-634  .)

های خیام و موالنا و سییعدی، پایان برخی غزلیات خود را به موضییوع فخریه اختصییای حافظ بعد از طرح اندیشییه

 داده است.
 بیا و خوش بخوان حافظغزل دفتی و دُر سفتی 

 

 كه بر نظم تو افشاند  فلک عقد ثریا را 

 (1)حافظ:                                              

 در آسمان نه عجب در به دفتج حافظ

 

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را 

 (7)همان:                                               

 نباتی است كلک توحافظ چه طرفه شاخ 

 

 تر ز شهد و شکر استكش میوه دلپذیر 

 (15)همان:                                             

 عراق و فارس درفتی به شعر خوش حافظ

                      

 بیا كه نوبت بغداد و وقت تبریز است 

 (17)همان:                                             

 كس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

 

 تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند 

 (445)همان:                                           

 طنز و هجو

شعر حافظ مورد انتقاد قرار درفته   شیخ، زاهد، واعظ،     در دونج طنز كسانی كه در  صوفی، محتسب،  اند عبارتند از: 

مفتی، و فقیه. صفتی كه این اشخای در آن مشتركند و بسبب داشتن آن صفت مورد تمسخر         شحنه، امام شهر،   

شته است          حافظ قرار درفته شیوع دا ست كه در عصر حافظ هرچه بیشتر، مثل یک بیماری مسری،  اند، ریاكاری ا

 (:694: 4394)شمیسا، 
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 راز درون پییرده ز رنییدان مسیییییت پییرس 

 

 من حییالییت زاهیید را بییا خلق نخواهم دفییت         

 

مقییام را              ی ل نیسییییت زاهیید عییا ین حییال   ك

فظ:                                                 (9)حییا

 این قصییییه ادر دویم بییا چنییگ و ربییاب اولی

 (354)همان:                                           

 دانی كییه چنییگ و عود چییه تقریر میکننیید            

 می خور كه شیییخ و حافظ و مفتی و محتسییب 

 

 خورید باده كه تعزیر میکنندپنهان  

 چون نیک بنگری همه تزویر میکنند...

 (659)همان:                                          

ست     ست جامعه        »شفیعی كدكنی معتقد ا ست. وی معتقد ا ضدین ا ضین و  صویر هنریِ اجتماع نقی ای كه  طنز ت

ست و اركان این جامعه نیز در شعر شاعر موج    ا ماعیحافظ در آن میزیسته سرشار از این تناقضات سیاسی و اجت      

شعر             ضی  شأ بیان انتقادی و اعترا صیت حاكمانی نظیر امیر مبارزالدین، من شخ سته از  میزند. درواقع ریای برخا

 (:466: 4395)شفیعی كدكنی و درودیان، « حافظ است

یاد دف و نی بخش       به فر ما را   خدا را محتسیییب 

 

 افسانه بی قانون نخواهد شد  كه ساز شرع از این    

 

درواقع طنز تلخ موجود در این ابیات، چنان اسییت كه داه بجای لبخند میلرزاند و دریان میکند. طنزی متفاوت با 

 هجو و هزل زمانج حافظ كه رندانه در شعر او جا خوش كرده است و فغان سر میدهد:

به خون دلم       عه آلوده شییید  كه صیییوم  چنین 

 

 د حق به دسییت شییماسییت  درم به باده بشییویی 

 

باید دفت، حافظ در ظاهر هیچکس را هجو نکرد و در شییعر او هجو به معنای متعارف وجود « هجو»اما در حوزۀ 

شعر او لحن هجوآمیز پیدا میکند، راجع     شنام میدهد و  سه باری كه د صوفیه حرف میزند:  ندارد. دو  ست  »به  كجا

سوز كه مهدی    صوفی دجال  شکل/ بگو ب سید دینفعل ملحد شهر بین كه چون    »و در جای دیگر: « پناه ر صوفی 

شبهه میخورد/ پاردمش دراز باد این حیوان خوش  ست جز هجو    «. علفلقمج  شعر او چیزی نی ولی از جهتی كل 

هستی؛ جز بازیگوشی و دست انداختن هستی در همج سطوح. حافظ برای هجو هستی به چه ابزاری متوسل شد؟  

قالب مفاهیم زد و انقالبی در ساحت زبان به وجود آورد. عناصر زبان حافظ همان عناصری    قبل از همه دست به ان 

شعر حافظ قلب ماهیت پیدا كردند و معنای جدیدی یافتند. چیزی       شت ولی در  ست كه در دذشته هم وجود دا ا

شت و حج       شب قدر و به ست. نماز و روزه و  شعر حافظ رنگ طنز میدهد، همین قلب مفاهیم ا سبیح و   كه به  و ت

استخاره و سجاده و خرقه و توبه و صوفی و زاهد و واعظ و محتسب و پیر مغان و خانقاه و خرابات و نظایر ایها در      

 (.4347نژاد، شعر او معنای دیگری پیدا میکنند )عبداله

سخ مختلف دیوان حافظ برمی   صوی هجو و هزل با توجه به آنچه از ن كه در   آید جز چند بیت معدود و غزلیدرخ

شدۀ دیوان وی توسط پژمان بختیاری آمده، چیز دیگری مشاهده نمیشود. برای روشن شدن مطلب نسخج تصحیح

 آوریم:غزل و ابیات مذكور را در ادامه می

 آن كیست تا به حضرت سلطان ادا كند

 رندی نشسته بر سر سجادۀ قضا

 آن رند دفت چشم و چراغ جهان منم

 ویا آصف زمانه ز بهر خدا بگ

 ها پدیدكز جورِ دور دشت شتردربه 

 هیزی ددر به مرتبج سروری رسید

 و آن هیز دفت نطفج دارایم و فرید

 با خسروی كه دولت او باد بر مزید



 657/ خوانش سرمتنی اشعار حافظ با تکیه بر نظریج ترامتنیت هرار هنت

 

 شاها روا مدار كه مفعول من اَراد

 

 دردد به روزدار تو فعال مایرید

 (364)حافظ،                                            

 خرابات خدا یار شماست ای ددایان

 

 چشم انعام مدارید ز اَنعامی چند 

 (615)همان:                                            

اند، دهندۀ نوعی حس كینه و نفرت شخصی به كسانی است كه موردنظر شاعر بوده     ادرچه ظاهر این ابیات نشان »

كت لفظ و بیان مستقیم آن است و نه هدف. به استناد دیوان باید دفت شباهت این ابیات با هجو تنها از جنبج ركا

حافظ و وسعت مشرب و اندیشه و بیان پاكش كه در سرتاسر دیوانش موج میزند، میتوان حکم كرد كه این ابیات      

شرافت و پاكدامنی و حقیقت     شش حس  ست جز غلیان و جو سخن از      چیزی نی شده عنان  سبب  ستی وی كه  دو

(. حلبی  7-4: 4397)اسکندری ورزلی،  « نز وی در این موارد اندک بسوی هجو درایش بیابد كف او به در رود و ط

 (.34: 4377را انتخاب كرده است )حلبی، « هجو االشراف»برای این دسته از ابیات حافظ عنوان 

 

 فلسفی و  عرفانی

سفی و ع         شعار فل شعار را میتوان به ا شعار حافظ نوعی از انواع ا سرمتنی ا صای داد. در این  در خوانش  رفانی اخت

ست كه    سیر این نکته حائز اهمیت ا سفی »م سفی         « نگرش فل شتوانج فل شعر بدون پ ست و  شتوانج دانش و هنر ا پ

ست، دادوستد با خداوند   49: 4394معنادار نیست )دادبه،   (. حافظ، كه عارفی رند و آزاد از تعلقات هر دو جهانی ا

سازش      و معشوق ازلی را نمیپسندد و آن را نو   سلوک و  سر  سودجویی و ریا و تزویر میداند و با این دو طایفه  عی 

های   ای ددر از نحله (. در دفتمان عرفانی حافظ تفاوتی با دیدداههای غربیان و پاره           494: 4344ندارد )ذاكری،  

. لذا خودی نیسییت، زیرا عارف بینیاز از هر مقامی بوده و خود را حجاب میداند« سییازیبرجسییتگی»فکری برای 

صعوبت حملج خود  میبینیم حافظ در پاره ای موارد رندانه خود را هم در طیف مخالفان قرار میدهد تا هم كمی از 

بکاهد و هم داغ خودخواهی بر پیشانی او ننشیند. حافظ دفتمانی عرفانی در پیش میگیرد كه جامعج جهانی از هر 

شود؛ دفتمانی  دین و حزبی با او همراه و هم ستیزی و تزویردریزی عابد و زاهد اتفاق میفتد  عقیده می بر مبنای ریا

كه نادانسته و ناخواسته منافق و مّزور باشند و ریا بورزند تا چه رسد به دانسته و خودخواسته؛ پس چشم عارفان         

   آداه به حقیقت دیدی ندارد و این راهی است كه تا قیامت ادامه خواهد داشت.

 راهزاهد غرور داشت سالمت نبرد 

 نقد دلی كه بود مرا صرف باده شد

 در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود

 دیگر مکن نصیحت حافظ كه ره نیافت

 

 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت 

 قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

 می ده كه عمر در سر سودای خام رفت

 ای كه بادۀ نابش به كام رفتدمگشته

 (45)حافظ:                                             

 

 

 

ست كه برای زاهد كلمج  در این غزل غرور زاهد با نیاز رند دربرابر یکدیگر قرار درفته و « راه»اند. نکتج ظریف این ا

شاره    -شدۀ راه كوتاه-« ره»برای رند واهۀ  ست و این میتواند ا شد به اینکه راه رند برای  به كار رفته ا ای ظریف با

 مغرور كه هردز به مقصد نمیرسد.  رسیدن به سالمت بسی كوتاهتر است از راه زاهد

 اند:های فیلسوفانج او حمل كردهداه كاربرد اصطالحات فلسفی را در دیوان حافظ بر اندیشه

 بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

 

 كه دهان تو درین نکته خوش استداللیست 

 (74)همان:                                              
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های فیلسوفانه را بیان های فلسفی، اندیشهژه( معتقد است حافظ بدون بکاردیری وا35: 4، ج4391)خرّمشاهی 

كالمی دیوان –دیرانه مقام یا اهمیت فلسفی شعر حافظ را به بعضی اصطالحات فلسفیالبته  بعضیها ساده»میکند: 

افظ های فلسفی حند. حال آنکه اندیشهاو نظیر دور و تسلسل و جوهر فرد و كسب و اختیار مستند و منحصر میکن

 در شعر و با زبان شاعرانه و بدون اصطالحات فنی فلسفی بیان شده است:

 آمد عادت بطلب كام كه من       در خالف

 

 كسب جمعیّت از آن زلف پریشان كردم 

 (334)حافظ:                                          

 عارفانه-عاشقانه

مولوی و خیام را با سخن سعدی پیوند زد و از عناصر دیگر مانند طنز و نگرشهای سیاسی و اجتماعی    حافظ افکار 

سا،    شمی صنعت ایهام، به یکدیگر پیوند زده     433: 4375بر آن افزود ) ستفاده از  شقانه و عارفانه را با ا (. او غزل عا

صفهانی،       صر ا ست )ن سعدی، و غزل ع   74-55: 4394ا شقانه را  سانده بودند، و  (. غزل عا ارفانه را مولوی به اوج ر

معنی كه تالش هر شیییاعری در هركدام از طرفین غزل،   ترتیب غزل را دیگر یارای پیش رفتن نبود، بدین    بدین 

ثمر بود و تنها راه، آمیختنِ این دو به یکدیگر بود. اما تلفیق این دو غزل در شعرِحافظ به عالیترین وجه صورت    بی

 (.414-434: 4375است )شمیسا، بلیغ و هنرمندانه با مضامینی بلند درد آمده  پذیرفته و زبانِ

 دعایی
شعار حافظ دارای جایگاه ویژه  شعارش از كلمج   دعا در ا ستفاده كرده، آن را  « دعا»ای است. غالباً وقتی حافظ در ا ا

 شده است:مرتبه تکرار  54در شعر حافظ « دعا»در معنای حقیقیش به كار برده است. كلمج 

 ای ده تو به حافظ سحرخیزبه خدا كه جرعه

 

 كه دعای صبحگاهی اثری كند شما  را 

 (3)حافظ:                                              

 میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

 

 روزی ما باد لعل شکرافشان شما 

 (46)همان:                                            

 زددانبه صفای دل رندان صبوحی

 

 بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند 

 (645)همان:                                           

 دال بسوز كه سوز تو كارها  بکند

 

 دعای نیمشبی دفع  صد بال بکند 

 (443)همان:                                          

 های خود را از یمن دعاهای خود میداند:معروفی، تمامی داشتهحافظ حتی در بیت 

 هر دنج سعادت كه خدا داد به حافظ

 

 از یمن دعای شب و ورد سحری بود 

 (661)همان:                                          

در مکتب عاشقانج آمیز نظری، و چه حافظ چه در عرفان عملی، سیر و سلوک و تهذیب نفس، چه در عرفان فلسفه

ه نظیرند. فلسفج دعا و نیایش او نسنجیهای او در ادبیات فارسی كمعرفای فارسی یا عربی مقام ممتازی دارد. نکته

به زهد و ترس و تعصب بلکه به اخالق عارفانه و رندانه متعلق است؛ یعنی آزاددی از ریا، حری و دروغ. حافظ از 

 . اشعار دعایی در جای جای دیوان او حضور دارد:دعا و راز و نیاز استفاده كرده است

 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

 

 محصول دعا در ره جانانه نهادیم 

 (394)همان:                                          
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 دل دفت وصالش به دعا باز توان یافت

 

 عمرى است كه عمرم همه در كار دعا رفت 

 (95)همان:                                            

 قلندری و مالمتی
آشیییوبد؛ دورانی كه امیر   اشیییعار مالمتی و قلندری حافظ علیه هرچه تظاهر دینی اسیییت در دوران خویش می       

ید: ( امیر مبارزالدین و دوران او را چنین وصییف مینما55-14: 4341كوب )مبارزالدین حاكم شیییراز اسییت. زرین

شیخ، اهل دین بود یا اهل تظاهر. در این ایام، نزدیک پنجاه   » شاه  شت و در       امیر مبارز برخالف  سال دا شت  وه

سالگی توبه كرده بود و یک بار نیز در   اجرای قواعد و احکام شریعت كوشا بود و سختگیر. خودش یک بار در چهل   

ری ابا كرده بود نه از شرابخواری، مقارن این ایام سجاده به    ده دوازده سالی بعد از آن. با آنکه در جوانی نه از راهدا 

دوش میکشید و به زهد و عبادت میگرایید. در كار دین تعصب و سختگیری بسیار نشان میداد، چنانکه به پیروی      

 آمد و بااز سنت خلفا و برخالف رسم و راه پادشاهان، روزهای جمعه كه به مسجد میرفت از خانه پیاده بیرون می    

موكبی زاهدانه. در امر به معروف و نهی از منکر چنان اصرار میداشت كه ظریفان شیراز، چنانکه یک تن مورخ آن    

میخواندند و شاه محتسب. حتی پسرش شاه شجاع، یک جا در       « محتسب »روزداران میگوید، به زبان ظرافت او را 

نه     ندا باعی ر ندان     طی ر كه اكنون ر ته بود  پدر بتعرض دف ند  دیگر، همه ترک می  ای در حق  جز »پرسیییتی كرد

درواقع سختگیرهای او رندان شهر را از خرابات دور میداشت و با ناخرسندی به      «. محتسب شهر كه پی می هست   

و  معالم دین»مسجد میکشانید. مورخی كه چاپلوسانه از روزدار او یاد میکند، میگوید كه در روزدار او اهل فارس    

سالم آموختند و ا   ست او به نماز و عبادات دیگر میل كردند.  شرایع ا سیا ست كه این تاریخ  « ز هیبت  ساز  درست ا

دذار جدید راه و رسم عبادتگری بگذارد، اما  ستایشگر میخواهد اجر عبادات مردم را متملقانه به حساب این سنت    

ست. درحق    ست كه درایش عامه به امر دین و عبادت تا حدی از تأثیر هیبت او بوده ا سختگیری وی در   پیدا یقت 

 «.اجرای احکام شرع رنگ مبالغه داشت و افراط

به بررسیییی مالمتگری در اشیییعار حافظ در ذیل عناوینی پرداخته و برای هركدام          75: 4349خرمشیییاهی )  )

 ای مبرا میکند:مثالهایی ذكر میکند كه او را از هر طایفهشاهد

 و نرنجیدن:تن به مالمت سپردن و از بددویی اهل ظاهر نهراسیدن 
 وفا كنیم و مالمت كشیم و خوش باشیم

 

 كه در طریقت ما كافریست رنجیدن 

 (154)حافظ:                                          

 دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست

 

 دفت با ما منشین كز تو سالمت برخاست 

 (61)همان:                                            

 اندبر ما بسی كمان مالمت كشیده

 

 ایم تا كار خود ز ابروی جانان دشاده 

 (393)همان:                                          

 اعتنایی به نام و ننگ:اندیشی و بیپرهیز از جاهِ دنیوی و صالح و مصلحت
 مشربیستحافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی

 

 بند مال و جاه نیستكش اندر عاشق دردی 

 (74)همان:                                            

 عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت

 

 هر كه این آب خورد رخت به دریا فکنش 

 (641)همان:                                        

 اما اینطور نیست كه حافظ واقعاً بدنام باشد:
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 كشی ظن بد مبررددر شأن من به د

 

 ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارمشده

 

 كآلوده دشت جامه، ولی پاكدامنم  

 (374)همان:                                            

 كه به همت عزیزان برسم به نیکنامی

 (146)همان:                                            

اعتبار و مانعی بر راه سیییر و سییلوک میشییمارد. همین  نیسییت و اینها را بس مجازی و بیاو در بند ناموس و ننگ 

 است كه با وجود اقرار به نیکنامی خود آن را نیز مهم نمیشمارد:

 نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی

 

 همه نیستپیش رندان رقم سود و زیان این 

 (79)همان:                                             

 حافظ از منظر باالتر و واالتر به جهان و آنچه در اوست مینگرد:

ست     شکایت ز نقش نیک و بد ا شکر و   چه جای 

 

ند          ما هد  فج هسیییتی رقم نخوا  چو بر صیییحی

 (494)همان:                                            

 پرهیز از زهد و زهدفروشان:

 زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست

 

 حافظ مکن مالمت رندان كه در ازل

 باز مندرِ نقشباالبلندِ عشوه

 آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت

 

 من كه بدنام جهانم چه صالح اندیشم 

 (357)همان:                                            

 ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز كرد

 (439)همان:                                            

 كوتاه كرد قصج زهد دراز من

 (165)همان:                                           

 

 

 آیییددییفییتییی از حییافییظ مییا بییوی ریییا مییی 

 

برو              ینییداز و  ب خرقییج پشیییمینییه  ین  فظ ا  حییا

 (133)همان:                                            

 پرهیز از ریا:
 دیآیم ایر یاز حافظ ما بو یدفت

 

 آفرین بر نفست باد كه خوش بردی بوی 

 (543)همان:                                          

 در مسلمانی از اینست كه حافظ دارد

 

 وای ادر از پس امروز بود فردایی 

 (549)همان:                                          

 آیدخود میشرمم از خرقج آلودۀ 

 

 امكه بر او پاره به صد شعبده پیراسته 

 (365)همان:                                           

 پوشی من از غایت دینداری نیستخرقه

 

 ای بر سر صد عیب نهان میپوشمپرده 

 (354)همان:                                          

انتقاد حافظ در اشیییعارش متوجه نهادهای دینی و علمی چون مجلس وعظ،         دید انتقادی به نهادهای رسیییمی:     

 مسجد، مدرسه و بویژه صومعه و خانقاه است:

 من ز مسیییجیید بییه خرابییات نییه خود افتییادم     

 

فتییاد          فرجییام ا عهیید ازل حییاصییییل  نم از  ی  ا

 (441)همان:                                           
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 ز خانقاه به میخانه میرود حافظ

 

 مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد 

 (496)همان:                                          

 نشین بودم و مستیاد باد آنکه خرابات

 

 وآنچه در مسجدم امروز كمست آنجا بود 

 (644)همان:                                          

 پرهیز از ادعای كشف و كرامات:

 ف كرامات و مقاماتچندانکه زدم ال

 

 هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد 

 (446)همان:                                         

 شرممان باد ز پشمینج آلودۀ خویش

 

 در بدین فضل و هنر نام كرامات بریم 

 (344)همان:                                          

اصول مالمتی مقید و محدود نمانده است، بددویی و طعن و طنز نسبت به  ولی از آنجا كه حافظ صرفاً در بند

 صوفی و زاهد و محتسب در دیوان او فراوان است.

 جُستن رستگاری در عشق:
 نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار

 

 كه در مشایخ شهر این نشان نمیبینم 

 (373)همان:                                          

 زاهد ار راه به رندی نبرد معذورست

 

 عشق كاریست كه موقوف هدایت باشد 

 (445)همان:                                          

 عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ

 

 قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت 

 (49)همان:                                           

 گیرینتیجه

سی ارتباط متون ازنظر دونه   هنت روابط طولی میان یک اثر و دونه سرمتنیت مینامد. برر ای را كه بدان تعلق دارد 

و وجه، از مواردی اسییت كه سییرمتنیت هنت به آن میپردازد. این نظریه در تبیین و توجیه اسییتمرار و پیوسییتگی 

 شناسی، مبتنی بر وجوهیر فارسی بلحاظ دونههای سخن در سیر تاریخی خود كاركردهای بسیاری دارد. شعدونه

شقانه و عارفانه دو دونج مهم غزل در                شعر عا ست.  شده ا سانی و عراقی به آن پرداخته  سبک خرا ست كه در  ا

یاسی،  س »بندی نمود: سبکهای پیشین است. اشعار حافظ را میتوان از منظر سرمتنی هرار هنت به انواع ذیل طبقه     

 «.قلندری مالمتی و عارفانه، دعایی،-عرفانی، عاشقانه-نز و هجو، فلسفیتعلیمی، ستایشگرانه، ط

اشعار سیاسی حافظ شامل اشعار سیاسی انتقادی، سیاسی ستایشگرانه، مقاومت سیاسی، طنز سیاسی و حماسج                   

ی، فسیاسی و شکواییه میشود. اشعار ستایشگرانه را میتوان به انواعی چون ستایشگرانج مدحی، ستایشگرانج وص               

افظ بندی نمود. دونج اشعار تعلیمی ح ای، ستایشگرانج حسب حالی و ستایشگرانج مفاخره طبقه     ستایشگرانج مرثیه  

شامل بایدها و نبایدهای اخالقی است كه در فرم غزل و با بیانی هنری و تأثیردذار سروده شده است و  مفاهیمی      

شگی، پرهیز از ریا و... را چون آزاددی، توكل، قناعت سی        پی شعر فار شود. دونج مناظره نیز یکی از فروع  شامل می

شعار تعلیمی حافظ قرار میگیرد. پس از دونج     ست كه ذیل ا شقانه و عارفانج   «طنز و هجو»و « دعایی»ا شعار عا ، ا

سفی  صورت -حافظ را میتوان ذیل دونج فل شقانه عارفانه  شعر حافظ، عالیترین وجه  -بندی كرد. دونج عا عارفانه در 

ست. همچنین           شعر   سانی و عراقی ا سبک خرا شعر در  صل پیوند دو وجه  ست كه حا به زبانی بلیغ و هنرمندانه ا

ای دیگر از سییرمتن شییعر حافظ اسییت كه اعتراض حافظ علیه تظاهرات دینی و  اشییعار  مالمتی و قلندری، دونه
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ناوینی چون تن به مالمت سپردن  اعتنایی به نام و ننگ است كه ذیل ع دنیوی و انتقاد او به نهادهای رسمی و بی 

اندیشییی، پرهیز از زهد و و از بددویی اهل ظاهر نهراسیییدن و نرنجیدن، پرهیز از جاهِ دنیوی و صییالح و مصییلحت

شف و كرامات، عیب    شان، پرهیز از ریا، پرهیز از ادعای ك ستی قرار     زهدفرو سندی و خودپر شی، پرهیز از خودپ پو

 ذكرشده، نمودار سرمتن اشعار حافظ از این قرار است: میگیرد. با توجه به تمامی موارد

 

 
 

 

  نویسندگان مشاركت

آزاد اسالمی واحد دانشگاه دانشکده علوم انسانی  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی علی فالحآقای دكتر  است.شده استخراج دردان

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان نیافریده ریاضیاند. سركار خانم بوده

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمدعلی خالدیاناند. آقای دكتر داشته

  است.بوده پژوهشگرسه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه دانشکده علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دردانآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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