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 1معصومه امیرخانلو

  1395مقاله: زمستان  افتیدر خیتار

 1396مقاله: تابستان  یقطع رشیپذ خیتار

 چکیده: 

ز ایپ رو لشناسانة شعر به شمار میرود؛ اهای همابررسی ناوی شعر، گاه مهمّی در شناخت هنبه

به بررسخخخی یکی از پر له  ندایی در غن در ایپ مقا ل حافظ کاربردتریپ انواع همات؛ یعنی همات 

ایی پرداخته شده استح همات نداییِ حافظ، هم در حوزة ساخت صوری و هم در حوزة ساخت معن

ساختار ناوی هملة ندایی، خود از عو ستند و ایپ خلال تنوّع در  شمگیری ه ام  مؤتّر دارای تنوّع چ

مات، انجاه ایپ پژوهش و برای توصخخیف دقیقتر ایپ نوع ه در زیبایی غنل حافظ اسخختح به منظور

ایج حاص  مورد توهّه قرار گرفته استح از همله نت« حافظ به سعی سایه»غنل موهود در  484تماه 

ون تناسب ازیپ تاقیال، پی بردن به حوزة م اطبان حافظ و یافتپ ارتباط صوری نداها با مباحثی چ

صور شاهد مثالهایی به تبییپ مطل در طول بیت و غنل، التفات و  ست که با ارائة  ب پرداخته خیال ا

ی مرتبط پردازان غربشده استح در بررسی همات ندایی به آرای دستورنویسان فارسی و نین نظریه

 با باث ندا توهّه نشان داده شده استح 

 

ور غنل حافط، سخخاختارهای ناوی، همات ندایی، التفات، موسخخیقی شخخعر، صخخ کلمات کلیدی:

 خیال، تناسب، همالشناسیح
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 مقدّمه

زدایی در شخخعر حافظ، در حوزة ناو زبان اوسخخت بنا بر گفتة صخخاحبنظران، یکی از موارد آشخخنایی

(؛ از ایپ رو بررسخخخی انواع همات و نوع 123 -115)رسخخختاخین کلمات، شخخخفیعی کدکنی: صخخخص

ست دهدح با توهّه به کاربرد بندیهای حافظ میتواند کلیدی برای فهم زیباییهای زبانی وی بهمله ه د

صوری و ماتوایی ایپ نوع  ساختار  سی  ساختهای ندایی در غنل حافظ، دریپ تاقیال به برر فراوان 

 همات در غنل حافط پرداخته شدح 

نظرات دسخخختور نویسخخخان در بام همله و انواع آن متنوّع و فراوان اسخخخت؛ برخی آن را ترکیبی از 

سناد باشد و برای شنونده مفید بُود و اگر گوینده خاموش شود شنونده کلمات میدانند که میانشان اِ

ای از (، برخی دیگر، آن را مجموعه277در انتظار نماند )دسخختور زبان فارسخخی، قریب و دیگران: ،

سته سی، نات  خانلری: ،کلمات دان ستور زبان فار ساند )د شاید بتوان 94اند که پیاه کاملی را بر (ح 

 ریف همله به قرار زیر است: گفت کاملتریپ تع

سناد و دارای درنگی پایانی و معنایی کام  باشدح همله صورتی » همله س نی است که متضمّپ ا

اسخخت از زبان که دارای آهنگی خا،ّ و درنگی پایانی و معنایی کام  باشخخد و در سخخاختمان صخخورت 

 (ح 111-110)دستور مفصّ  امروز، فرشیدورد: صص« کار نرود زبانی وسیعتری به

در بام انواع همله نین نظرگاهها متفاوت اسخختح باغیون به طور کلّی، همله را بر دو نوع تقسخخیم 

ضاا، خطیب قنوینی: ،2  ح خبری1اند: کرده شایی )االی شایی از 85ح ان (ح مباث هملة خبری و ان

هملة  مباحثی اسخخخت که هم در علم معانی و هم در علم ناو از آن سخخخ پ رفته اسخخختح در تعریف

انشایی و خبری نین آمده کههرگاه کاه، قابلیّت صدع و کذم داشته باشد به آن خبر اطاع میشود 

(ح به طور کلّی در کتب معانی، 23و هرگاه اینگونه نباشد آن را انشاء نامند )معالم الباغه، رهایی: ،

له پرداخته شخخخده؛ به پس از تعریف خبر و انشخخخاء، به بیان معانی حقیقی و مجازی ایپ دو گونه هم

ای چون امر، نهی، اسخخختفهاه و ححح )التل یص فی العلوه الباغه، خطیب عنوان مثال، معانی مجازی

(؛ از سخخخویی دیگر، در کتب دسخخختوری نین تنها به ارائة تعریف و آوردن چند مثال 151قنوینی: ،

ات انشخخایی بسخخنده شخخده اسخختح ایپ در حالی اسخخت که مباحث مربوط به همات و ب صخخو، هم

ست که در  شد و ایپ به دلی  ایجاز و تیکیدی ا شته با شعری دا میتواند اهمیّت فراوانی در کارکرد 

 همات انشایی وهود داردح 

ست آمده از ک ّ همله ستفاده بعد از طبال آمار به د ها، همات ندایی مقاه دوّه را از لااظ مینان ا

هملهح شخخخایان ذکر  2605همله از مجموع  645ان همات امری در غنل حافظ دارند؛ یعنی به مین

ست؛ زیرا  شده ا صرفنطر  ساختار همات خبری و چگونگی آن  ست دریپ تاقیال از پرداختپ به  ا

رسخخانی اسخخت برعهده دارند و چندان عمدتاً چنیپ هماتی، کارکرد ارهاعی و اولیّة زبان را که اطاع
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اء نمیکنندح بدون احتسام همات خبری، مجموع ای در زبان شعری ایفنقش همالشناسانه و باغی

سوگندی در تماه غنلها،  شرطی، ندایی، پرسشی و  سهم  2605همات امری،  ست که  همله بوده ا

مورد و هملة  180مورد، پرسخخخشخخخی،  415مورد، شخخخرطی،  645مورد، ندایی،  1300هملة امری، 

 مورد بوده استح  65سوگندی، 

ناو زبان حافظ صخخورت گرفته، در حوزة مفردات و ترکیبات شخخعر عموماً بررسخخیهایی که در مورد 

اوست و کمتر به انواع همات و کارکرد باغی ساختارهای ناوی وی پرداخته شده استح تنها دریپ 

رویکردی توصیفی به « هملة مرکّب سوگند در دیوان حافظ»میان، مقالة مامدتقی آذرمینا در بام 

ی دریپ مقاله، به بیان چهار الگوی هملة سوگندی پرداخته و در هملة سوگندی نشان داده استح و

اسخخت هرگاه بعد از آن، فع  ماضخخی یا  کار رفته به« خدا را»ادامه، اذعان میدارد ابیاتی که در آن، 

ضارع به سوگند به  م شمار میروندح با توهّه به کاربرد فراوان همات ندایی و کار رود در حکم هملة 

های ناوی آنها، نگارنده بر آن شخخد تا ایپ نوع همات را به عنوان یکی از هنرسخخازهتنوّع سخخاختی 

 حافظ مورد بررسی قرار دهدح 

 همات ندایی .1

به طور کلّی، تعاریفی که در بام هملة ندا در کتب دستوری و باغی آمده است به شرا زیر است: 

در پایان « ا»در اوّل اسخخم و « ای»، «ایا»، «یا»ندا طلب کردن توهّه م اطب اسخخت و با اداتی چون 

(ح البته همواره 234؛ دستور مفّص  امروز، فرشیدورد: ،38اسم همراه است )آییپ س پ، صفا: ،

کار رود؛ بلکه منادا با حذف نشانه و تغییر آهنگ نین  بدینگونه نیست که منادا همراه با حروف ندا به

؛ همله و 122ی، انوری و احمدی گیوی: ،از سخخاخت همله شخخناخته میشخخود )دسخختور زبان فارسخخ

(ح برخی از زبانشخخناسخخان غربی، حرف ندا را از همله 86تاوّل آن در زبان فارسخخی، فرشخخیدورد: ،

سام آورده صوات به ح شی از ا شد و نه اینکه ب  شته با اند که میتواند معنایی معادل یک همله دا

ی زبان در حروف ندا هلوه مییاید و ایپ هم به همله به شمار آیدح در ایپ دیدگاه، کارکرد صرفاً عاطف

دلی  الگوی آوایی آنهاسخخت و هم به دلی  نقش ناویشخخان )زبانشخخناسخخی و نقد ادبی، فالر و دیگران: 

 (ح78،

نوع خطابهای یک شاعر در همات ندایی، دریچة مهمّی برای فهم دیدگاهها و ههانبینی شاعر در 

شاعر  شایدح  سته به اهمیّتِ امری، آن را مورد خطام قرار میدهد و با او برابر دیدگان خواننده میگ ب

سرِ س پ را باز میکندح م اطب قرار دادنِ کسی، همراه است با گفتگو و طرفِ خطام واقع شدن؛ از 

اَندح گاه ایپ گفتگو حالت امری مییابد؛ گاه وهه پرسشی ایپ رو همات ندایی، هماتی گفتگو ماور

های آوایی و مفهوه اصخخلی و دقیال آن با حضخخور دو طرف گفتگو و با نشخخانه گفتگو در»و گاه خبریح 

سیعتر، هر نوع ارتباط کامی را در غیام یکی از دو  صورت میگیرد؛ امّا در مفهوه و شنیداری زبان 

شانه شانهطرف گفتگو از طریال ن شتاری و دیداری که نمایندة ن شنیداری و آواییهای نو اند نین های 
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(ح در خال ایپ گفتگوها که میان 54)باغت و گفتگوی با متپ، پورنامداریان: ، «شخخخام  میشخخخود

ای دست عناصر و ش صیّتهای م تلف صورت میگیرد میتوان به دستاوردهای معنایی قاب  ماحظه

 یافتح طبقات م تلف منادا در غنلیّات حافظ به شرا ذی  است:
 اعضاء و هوارا بدن انسان: دل، هان، دیدهح 

 دگار: رم، خدا، خداوندحپرور 

 حیوانات و پرندگان: بلب ، هدهد، مرغ خوش وانح 

 خود شاعر: حافظ 

 عناصر طبیعت: باد شرطه، گ ، نسیم سار، نسیم صبا، آفتام، باد شبگیری 

 مشاغ  و طبقات: ساقی، شیخ، صوفی، خواهه، مطرم، طبیب، واعظ، سلطان 

 کیم، اشال، مدّعی، بلندنظر، خداشناس، حویژگیها و خصائص انسانی: نصیاتگو، صاحب کرامت، ع

 نظمناصا، دوست، مامتگو، بی بر، سست

ست وهمان سترده ا سیار گ شود حوزة م اطبان حافظ در همات ندایی ب شاهده می از  گونه که م

صر طبیعت و موهودات هاندار مانند پرندگان گرفته تا طیفهای م تلف هامعه از  هماد و نبات و عنا

سامد فراوانی « واعظ»و « یخش»، «صوفی»قبی   داها در غنل نرا در بر میگیردح در نمودار زیر نین، ب

 حافظ نشان داده شده استح

 
ستفاده برخوردار بوده است؛ یعنی  1مطابال با شک    20خطام شاعر به خود، از بیشتریپ مینان ا

صد ک ّ مناداهاح منادای بعدی، واژة  ست که در میان مناداهای حافظ« دل»در صد را  13حدود  ا در

ستح  صا، داده ا صورت مطلال به« دل»به خود اخت سیاری از موارد به  کار رفته و در مواقعی  در ب

( اسخختعمال 397« )دلِ مسخخکیپ»؛ 1(459« )دلمُرده»هم که به صخخورت اضخخافی در ترکیباتی چون 

«  ساقی»ناداها، از آنِ به شمار آوردیمح دومیپ عام  فراوانی م« دل»شده، آنها را زیر مجموعة منادای 

ست که  ستح  11ا صا، داده ا صد را به خود اخت صورت مطلال به « ساقی»در کار در همة موارد به 

                                                      
 استح « حافظ به سعی سایه»ح شمارة داخ  پرانتن، بیانگر شمارة غنل در 1

ی
وان

را
ف

نمودار بسامدی مناداها در غزلیات حافظ
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( آمده که آن را داخ  143« )ساقی گلر »( و 479« )ساقی چمپ»رفته؛ تنها در دو مورد، به گونة 

« خدا»ی آن نظیر هسخخت که معادلهای معنای« رم»نمودیمح منادای سخخوّه، « سخخاقی»در مجموعة 

درصد از مناداها  10و معادلهای معنایی آن، « رم»( را نین بر آن افنودیمح 238« )خداوند»( و 345)

صا، داده صبا»اندح منادایِ بعدی، را به خود اخت صد مناداها متعلّال به «باد  ست که حدود هفت در

( 294« )نسیم شمال»(؛ 320« )نسیم ساری»(؛ 274« )باد صبا»(؛ 242(، )241(، )325« )صبا»

« هان عنین»کار رفته؛ مگر در موارد نین در اغلب موارد به صخخورت مطلال به « هان»اسخختح منادای 

سام آوردیمح در نهایت هم منادای « هان»( که آنها را نین منادای 411« )هان و ههان»(؛ 36) به ح

سیم»(؛ 448« )تازه گ »(؛ 484« )شا ِ گ  رعنا»و ترکیبات آن مانند « گ » ( 400« )گ ِ خوش ن

به ترتیب، چهار درصد، سه درصد و یک درصد از ک ّ مناداها را از آنِ « مطرم»و « بلب »و منادای 

 اندحخود کرده

 ح همات ندایی از نظر ساختار1.2

 :2کار رفته است همات ندایی در غنلیّات حافظ به سه صورت به

 ح موصولی3 ح ترکیبی2   ح ساده1

تریپ حجم بیش منادای ساده آن است که امرِ مورد خطام، تنها یک واژه به شمار آیدح الف: ساده:

، «هان»، «صبا»درصد نداهاست؛ مناداهایی چون  67را ندای ساده تشکی  میدهد که شام   نداها

بوط به واژة ح البته ناگفته نماند باالتریپ مینان منادای سخخخاده، مر حححو « دل»، «سخخخاقی»، «واعظ»

حدود  منادای ک ّ غنل حافظ را شام  میشده است؛ یعنی 645مورد از  129بوده است که « حافظ»

سامد باالی منادای  20 صد از ک ّ نداهاح ب سیار طبیعی مینمای« حافظ»در د؛ زیرا از در غنل حافظ ب

ص شعری خود را اغلب به  شاعر ناه  ست و  شعر ا شاعر در  ورت سنتهای غنل فارسی، آوردن ت لّص 

 و در موارد معدودی، به گونة غایب در کاه ذکر میکندحخطابی 
شت ستان بگذ سرِ کویش به گل  دوش باد از 

 

ست ای گ  ایپ چاکِ گریبانِ تو بی  چینی نی

(74)  

ساقیا مِی بده و غم م ور از دشمپ و دوست  

 

مد  ما آن بشخخخخد و ایپ آ کاهِ دلِ  به  که   

(170)  

یبی آن اسخخت که لفظ منادا واقع شخخده، بیش از یک منظور از مناداهای ترک ب: منادای ترکیبی:

صفی و یا عطفی به  ضافی یا و صورت ترکیب ا شد و به  کار رودح مناداهای ترکیبی به خاطر کلمه با

ست میدهند و نقش  شتری را از امرِ مورد خطام به د صیف بی صفی که در خود دارند؛ تو ضافه و و ا

                                                      
تارهای ناوی غنلیّات باغت سخخاخ»ویی پیش ازیپ، در رسخخالة خانم سخخمیرا قیومی با عنوان ح اسخختفاده از چنیپ الگ2

 کار رفته استح در ساخت غنل حافظ نین کاربرد چنیپ الگوهایی به فراوانی دیده شده استح  به« شمس
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نای ماالت مع فت از اهمیّت افنونتری را در افنایش حوزة احت ند؛ از ایپ رو میتوان گ فاء میکن ی ای

ها، نوعی پیشفرض به الیهفنونتری در قیاس با منادای ساده برخوردارندح در واقع، ایپ صفتها و مضاف

به « هدایت»شخخمار میروند که اطاعاتی را در اختیار م اطب قرار میدهند؛ به عنوان مثال، اضخخافة 

بار معنایی عادّی خویش خارج سخخاخته و به حوزة اسخختعاره نندیک  در مثال زیر، آن را از« کوکب»

، آوردن صخخفت بیوفا برای طبیب، حوزة احتماالت معنایی «بیوفا طبیب»کرده اسخخت و یا در منادای 

سوع میدهدح خواننده در  سوی معانی دیگری غیر از طبیبِ عُرفی  ندا را افنایش میدهد و ذهپ را به 

پ منادا، عاوه بر توهّه به معانی قراردادی طبیب، به معنی حاص  از ترکیب مییابد شاعر با آوردن ای

 درصد از ک ّ نداها را در غنلیّات تشکی  میدهندح 28آن نین نظر داردح مناداهای ترکیبی، 

 در ایپ شخخب سخخیاهم گم گشخخت راه مقصخخود

 

یتای برون آی ای از گوشخخخه  هدا  کوکبِ 

(92)  

مت ای  که پیش میر فا خواهم  یببیو طب  

 

 بخخیخخمخخار بخخاز پخخرس کخخه در انخختخخظخخارمخخت 

(91)  

صولی: ست که عاوه بر ندا قرار گرفتپ امری، مجموعه ج: منادای مو ای منظور از ایپ منادا آن ا

موصخخول « که»از ویژگیها و حاالتِ منادا در قالب هماتی بیان شخخودح معموالً ایپ چنیپ هماتی با 

ها، از کمبه ندا ندح ایپ نوع از  حافظ کار میرو فاده؛ یعنی پنج درصخخخد در غنل  تریپ مینان اسخخخت

کار رفته در غنل حافظ از اقبال کمتری برخوردارندح ایپ نداها اگرچه در قیاس با سخخخایر نداهای به

کار رفته، نقش تیریرگذاری در بیان اوصاف، کنش  مندند؛ ولیکپ در بافت غنلهایی که ایپ ندا بههبهر

بنابرایپ میتوان گفت چنیپ نداهایی بیشتریپ ارر را در زایش معانی  نند؛و واکنشهای منادا ایفاء میک

سترده ست با طیف گ شوع ا صولی که عمدتاً در خطام به مع ای بر عهده دارندح در همات ندایی مو

از ویژگیهای معشخخوع مواهه میشخخویم؛ اوصخخافی که عاشخخال از رهگذر گفتگو با معشخخوع به بیان آن 

گناری از وی نین مشخغول میگرددح ایپ دسخته از همات ندایی بیش ن به گلهمیپردازد و در البای آ

شاره کرده  سون ا ست؛ از ایپ رو، همانگونه که یاکوب شاعر ا ساس  سایر نداها، بیانگر عاطفه و اح از 

است کارکرد عاطفی زبان، در نداها بیشتر خود را نمایان میسازدح چنیپ کارکردی، تیرری از احساس 

شد و یا خواه وانمود کند که گوینده را ب شته با ساس را دا شاعر حقیقتاً آن اح ه وهود میآورد؛ خواه 

 (ح 74چنان احساسی دارد )زبانشناسی و نقد ادبی، فالر و دیگران: ،

یت عشخخخال آموزی ق  آ که از دفترِ ع  ای 

 

 ترسخخخم ایپ نکته به تاقیال ندانی دانسخخخت 

(47)  

یان ده زنی از عشخخخال به تقریر و ب که   ای آن
 

مت  نداریم سخخخ پ خیر و سخخخا با تو  ما   

(88)  
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در مثالهای باال، از طریال هملة صخخله، منادا برای خواننده تعریف و توصخخیف میگردد و خواننده با 

خوانش آن، اطاعات فنونتری نسخخبت به منادا در مییابد که ممکپ اسخخت با تصخخوّر اولیّة وی از منادا 

شدحاه  باغت در توهیه شته با صریا به لفظ منادا،  هماهنگی ندا صولی به های ت آوردن هملة مو

شت منادا»دالیلی چون  صریا منادا»، «تعظیم و بنرگدا اند )درر اردم، یاد کرده« امتناع از یادکرد 

  (ح47اولی: ،آع 
سبت به غنلهایی که از  شود ن سوم می صولی وهه غالب ما غنلهایی که در آن، همات نداییِ مو

ستفا ستانی فنونتری داردح میتوان ایپدیگر انواع ندا ا ضای دا ستانغنل»گونه غنلها را ده کرده، ف «  دا

استح شاعر در کنار عنصر گفتگو « گفتگو»اش، داستانی که مهمتریپ عنصر داستانینامید؛ البته غنل

به توصیف حاالت خود و معشوع نین مبادرت میورزد و از همان ابتدا در مقاه عاشال، معشوع را مورد 

طام قرار میدهد و با او به گفتگو مینشخخیند و در البای سخخ پ، از خود و معشخخوع ده مینندح تک خ

 ای از ویژگیها و خصای  معشوع است همانند غنل زیر:تک همات عاشال، حاوی مجموعه

ایای کخخه بخخا سخخخلسخخخلخخة زلفِ دراز آمخخده  

 سخخخخاعتی نخخاز مفرمخخای و بگردان عخخادت

چه به هنگپیشِ باالیِ تو میره چه به صخخخلا و   

 زهدِ مپ با تو چه سخخخنجد که به یغمایِ دلم

سخخختآلودهگفت حافظ دگرت خرقه شخخخرام  

 

یوانخخه  اینواز آمخخدهفرصخخختخخت بخخاد کخخه د  

ایچون بخخه پرسخخخیخخدنِ اربخخامِ نیخخاز آمخخده  

ایکخخه بخخه هخخر حخخال بخخرازنخخدة راز آمخخده  

مده گه راز آ به خلوت ته  ایمسخخخت و آشخخخف  

ایمگر از مخخذهخخبِ ایپ طخخایفخخه بخخاز آمخخده  

(164)  

 منادا در همات ندایی ح تیخیر1.1.2

 645از موارد قاب  ذکر در مباث سخخاختاری همات ندا، تقدیم و تیخیر منادا اسخختح با بررسخخی 

شد شبه ش ّص  صد از همله 55هملة ندایی غنلهای حافظ، م سلوم طبیعی ندا در های ندایی به ا

ده، منادا بعد از هملة هوام ندا آمده اسخختح ماندرصخخد باقی 45اند و در یعنی؛ با تقدیم منادا همراه

شمار میرود؛ زیرا در زبان روزمرّه آوردن ادات ندا پیش از هملة هوام ندا، از کارکردهای اولیّة ندا به 

ابتدا باید ش صی را مورد ندا قرار داد، آنگاه خبری را به اطاع او رساند و یا سؤالی از او پرسید و یا 

گونه تغییری در روند طبیعی ندا، خالی از کارکرد همالشخخناسخخانه ن واهد بودح با رفرمانی به او دادح ه

ق  میگردد؛ از ایپ رو برای  ندا هم منت یانی  پا ندایی و هوام آن، سخخخکوت  لة  کانِ هم تغییر در م

گرددح تیخیر منادا هم میتواند در طول یک بیت اتّفاع بیفتد خواننده فرصت تیمّ  بیشتری فراهم می

در طول غنل؛ بدیپ صورت که شاعر در ابیات آغازیپ به گفتگو با فرد نامش ّصی میپردازد و از و هم 

شد؛ امّا بعد از  شته با صریای به منادا دا س پ میگوید، بدون اینکه ت سای  درگرفته بیپ خود و او  م

د که در زیر چند بیت، منادا را ذکر میکندح مؤخّر آوردن منادا از لااظ همالشناسانه کارکردهایی دار

 به برخی از آنها اشاره میکنیمح



 
 
 
 

 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  50

 رفع ابهاه از واژگان پیش از ندا و مؤکّد ساختپ آن: .1

خود کپ ای  لجخخة  معخخا نصیییحت وبرو   

 

 شخخخرام و شخخخاهدِ شخخخیریپ که را زیانی داد 

(107)  

یابخخیخخرون ز لخخبِ تخخو  ق نخخیسخخخخت سیییا  

 

 در دورِ کسخخخخخخی کخخخه کخخخاه دارد 

(111)  

 ه مهمتریپ ب ش همله یعنی منادا:ایجاد انتظار و تعلیال برای رسیدن ب .2

باترطخخ ِ گخخرانخخم ده  خرا یدِ  مر ای   

 

نقخخاه نخخدارد  ی ی کخخه خخخا  شخخخخادیِ شخخخ

(115)  

ای شییی مریخخدِ پیرِ مغخخانم ز مپ مرنج   

 

بجخخا آورد  کردیّ و او  تو  چرا کخخه وعخخده   

(139)  

 های پیش از ندا:تکمی  معنایی همله .3

ندان با ر باش  به عنّت  باتی  مانِ خرا  چو مه

 

گرت مستی خمار آرد  جانا سر کشی که دردِ 

(121)  

بیخاور بخادة رنگیپ ای سییاقیِ گلر بیخا   

 

کخه فکری در درونِ مخا ازیپ بهتر نمیگیرد  

(143)  

 منادا و تناسبات لفظی در طول بیت و غنل  2،1،2

ساخت همات ندایی، وهود هماهنگی میان کلمات به شعر با  از نکات قاب  تیمّ  در  کار رفته در 

ای از تناسبهای موسیقایی و داستح تناسبی که حافظ دریپ موارد بدان مبادرت کرده، مجموعهمنا

ها، لفظی اسخخخت که باعث تقویت منادا و تیکید آن میگرددح ایجاد تناسخخخب میان منادا و دیگر واژه

ص   شعر نین میگردد؛ یعنی همان ا سایر کلمات  شی  سجاه در متپ، باعث اررب  عاوه بر ایجاد ان

صورت تکرار کام  لفظ منادا « نگینشا» سب، به  صورتگرایان روس بدان قائلندح گاهی ایپ تنا که 

در طول بیت و غنل اسخخت؛ گاهی به گونة آوردن کلماتی اسخخت که از خانوادة لفظ منادا ماسخخوم 

 میشوند و گاه به صورت اشتقاع، با کلمة منادا هماهنگی صوتی ایجاد میکنند: 

سخخخت هاه رایصییافبیا که آینه  صییوفی  

 

گری   ن ب فاتخخا  لعخخ صیی میِ  فخخاه رایِ   

(8)  

نۀ بده ای  پروا حت  که امشخخخب شییمعرا  

 

 شییمع ب دازمدل پیشِ تو چون  آتشِاز  

(324)  

عاحخخافخظ وصخخخخال مخیخخطخخلخخبخخد از ره  د  

 

ته  عای خسخخخ جام کپیارم د دالن مسخخخت  

(385)  
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سب میان لفظ من شد و حکایت از وهود تنا شواهدی که در باال ذکر  سایر کلمات به عاوه بر  ادا و 

کار رفته در طول یک بیت را داشت، به غنلهایی بر می وریم که در غالب ابیات آن، کلمات با منادا 

 اندح النظیر و خواه از نوع تضادّ بر قرار کردهتناسب لفظی؛ خواه از نوع مراعات

بیا که خرقة سخخخالوس بر کشخخخیم صییوفی  

ینهیم  نخخذر و فتوا صخخخومعخخه در وهخخه مِ

یان بیرون ههیم سخخخرخوش و از بنهِ صخخخوف  

 

 ویپ نقشِ زرع را خط بطان به سخخر کشخخیم 

یم بر کشخخخخ خرابخخات  لالِ ریخخا بخخه آمِ   د

به بر کشخخخیم هد  باده و شخخخا غارت کنیم   

(365)  

است که در بیت اوّل غنل گنجانده شده استح ترکیباتی « صوفی»در ابیات فوع، منادای مرکنی، 

و « دلال ریا»، «نذر و فتوا»، «نقش زرع»، «خرقة سخخالوس»نند اند ماکار رفتهکه پس از منادا به 

همگی در فضخخاسخخازی کلّی غنل و ترسخخیم مناسخخبات موهود در خانقاهها مؤرر « بنه صخخوفیان»

 اندح افتاده

 توازن ناوی و تکرار ساختهای ندایی 2،1،3

شتر به زبا شیدن بی شعریّت ب  شگی حافظ در  شگردهای همی سب از  ن غنل رعایت توازن و تنا

ب شی بیشتر غنل نین میگرددح توازن استح از سوی دیگر، آوردن تکرار از نوع ناوی، باعث انسجاه

نابرایپ میتوان گفت به  ناوی همات ندایی، اغلب در همات ندایی موصخخخولی اتفاع میافتد؛ ب

ا، شاعر لااظ موسیقایی، ارزش بیشتری نسبت به تکرار ناوی در سایر نداها داردح دریپ گونه نداه

بایسخختی خود را ملنه به رعایت تناسخخبات ناوی بیشخختری بیپ اهنای هملة ندایی نمایدح مثالهایی 

 ازیپ دست:

 ای قصخخخّخخة بهشخخخخت ز کویخخت حکخخایتی

 

 شخخخخراِ هخخمخخالِ حخخور ز رویخخت روایخختخخی 

(426)  

 در هر دو مصراعح« مسندالیه+ متمّم+ مسند»تکرار ناوی 

 ای در ر ِ تخخو پخخیخخدا انخخوارِ پخخادشخخخخاهخخی

 

فکرتِ تو پنهخخان صخخخخد حکمخختِ الهی در   

(477)  

 در هر دو مصراعح« متمم+ مسند+ مسندالیه»تکرار ناوی 

 ای عنصخخخرِ تو م لوع از کیمیخخایِ عنّت

 

 وی دولخختِ تو ایمپ از وصخخخمخختِ تبخخاهی 

(477)  

 در هر دو مصراعح« الیهمسندالیه+ مسند+ مضاف»تکرار ناوی 

 ساختهای ندایی و التفات 2،1،4

یابند؛ زیرا آنچه در التفات حائن ی به لااظ سخخخاختاری با مباث التفات نین ارتباط میهمات ندای

(ح 58معتن: ،اهمیّت است تغییر توهّه از م اطب به غایب و از غایب به م اطب است )البدیع، ابپ
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البتّه ناگفته نماند التفات، تنها به همیپ ویژگی مادود نمیگردد و مواردی چون تغییر ضخخخمیر، 

جامع الکبیر، ابپ اریر: تغی فه و ححح را نین در بر میگیرد )ال ع ، تغییر در حروف اضخخخا مان ف یر در ز

(ح قدما در بام التفات، تغییر معنا از بیتی به بیت دیگر را نین از مصخخادیال التفات 101 -100صخخص

 (ح175اند )ترهمان الباغه، رادویانی: ،بر شمرده

سخخازی و شخخکسخختپ هنجارهای معمول زبان، با برهسخخته التفات یکی از شخخگردهای ادبی اسخخت که

زدایی، شخگفتی خواننده و در نتیجه التذاذ هنری میگردد؛ بنابرایپ نقش مهمی در موهب آشخنایی

زیباییشناسی شعر بر عهده داردح در غنل حافظ و در بافت غنلهایی که ساخت ندایی دارند التفات 

وی گاه در طول یک غنل با ندا قرار دادن امور م تلف، کار رفته اسخختح  ای بهبه شخخیوة هنرمندانه

گارنگی و تنوّع حوزة  عث رن با ندا  کاربردی از  یدهدح چنیپ  یاپی تغییر م ههت خطام خود را پ

 ح 3م اطبان در طول یک شعر میگردد

حدیث از خطّ سخخخاقی گو نصیییحت وخدا را ای   

بیخخاور بخخادة رنگیپ سییاقی گلر بیخخا ای   

که درویشِ سر کویت منعمخدا را رحمی ای   

 

شتر نمیگیرد  شی در خیالِ ما ازیپ خو  که نق

 کخه فکری در درونِ مخا ازیپ بهتر نمیگیرد

 دری دیگر نمیخخدانخخد رهی دیگر نمیگیرد

(143)  

یف طکه هر کداه « منعم»و « سخخخاقی»، «نصخخخیاتگو»در واقع، حافظ با آوردن مناداهای متنوّع 

  استح باعث ایجاد رنگارنگی در فضای کلّی غنل شدهخاصّی از مفاهیم را با خود حم  میکنند 
بالعکس  همانگونه که گفته شخخد یکی از مهمتریپ کارکردهای التفات، توهّه از م اطب به غایب و

ادن اشیاء داستح چنیپ کاربردهایی عموماً در بافت ک ّ غنل دیده میشودح حافظ در ضمپ ندا قرار 

و باعث  لب ابیاتی دیگر مسخخیر سخخ پ خود را تغییر دادهو اشخخ ا، م تلف و گفتگو با آنها، در قا

داری و از دیدگاه زم شخخری، چنیپ کاربردی از التفات، سخخبب بی انگینش توهّه خواننده میگرددح

شاط در آوردن او میگردد )الجامع الکبیر، ابپ اری شوع و ن سر  شیاری خواننده و بر  ر به نق  از هو

ه بآمد عادت حرکت میکند و التفات، در ههت خاف کار بردن(ح شخخخاعر با به 98زم شخخخری: ،

نند؛ در زدایی از آن یاد میکهمان هدفی نائ  میگردد که صخخورتگرایان روس، تات عنوان آشخخنایی

رو، همیپ واقع، التفات روند و روال آشخخنا، عادی و هر روزة سخخ پ را که هان و هوشخخی ندارد و از

زدایی، آشنایی انگیند بر هم مینند و با همیپرا بر نمی توهّه، تعجّب و خرسندی خواننده و شنونده

لتفات را در اهایی ازیپ نوع (ح نمونه259آرایی، راستگو: ،آن را تازه و برهسته میکند )هنر س پ

  شواهد زیر میبینیم:

                                                      
 ح225 -202صص « گمشدة لب دریا»برای توضیاات بیشتر دریپ بام بنگرید به:  ح3
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خبری هدهد سخخلیمان اسخختصخخبا به خوش  

 دال چو غنچه شخخخکایت ز کارِ بسخخخته مکپ

سخخختقیعاجِ ضخخخعفِ دلِ ما کرشخخخمة سخخخا  

 

گلشخخخپِ صخخخبخخا آورد  طرم از  مژدة   کخخه 

گشخخخخا آوردکخخه بخخادِ صخخخبا نسخخخیمِ گره  

بیخخب آمخخد و دوا آورد ط برآر سخخخخر کخخه   

(139)  

شگردی  شده از غائب به م اطب و دوباره از م اطب به غائب میپردازد؛ چنیپ  شاعر در ابیات یاد 

سو شد که در آن، کاه در دو  سلوم بیانی قرآن با ست میتواند متیرّر از ا شناور ا ی خطام و غیام 

  (ح202)گمشدة لب دریا، پورنامداریان: ،
 همات ندایی از نظر ماتوا .2.2

ماور هسخختند که در یک سخو همانگونه که گفته شخخد همات ندایی در ذات خود، هماتی ارتباط

ستح ایپ  ندا سو م اطب قرار دارد و مهمتریپ کنش موهود دریپ ارتباط، گفتگو ا دهنده و در دیگر 

حال و یا دادن فرمانی صورت بگیردح با بررسی حوزة م اطبان گفتگو میتواند به گونة پرسش، وصف 

 حافظ، نتایج زیر حاص  شد:

درصد از ک ّ نداها خود را مورد م اطب قرار داده استح وی در ایپ  20حافظ در  خود شاعر: .1

البته ناگفته نماند تماه مورد ندا قرار میدهدح « حافظا»یا « حافظ»نداها، خود را به صورت 

اندح ایپ بسامد باال، در بیت ت لّص یا یکی دو بیت پیش از آن گنجانده شده« حافظ»مناداهای 

نشاندهندة حضور مستمر و پررنگ شاعر در البای ابیات خود است؛ خواه در مقاه یکی از 

گرفتپ شاعر در ش صیّتهای روایی غنل و خواه در مقاه عاشالح قدر مسلّم ایپ است که قرار 

پذیری آن را فنونی میب شدح در تالی  معنایی نمایی و باورمقاه یکی از ش صیّتهای غنل، واقع

حضور پررنگ شاعر در نداها، میتوان اینگونه گفت که شاعر بیش از هر کس دیگری، خود را 

ایپ  مارهِ راز خود میداند و ترهیا میدهد روی س نش با خود باشد و با غیر س پ نگویدح

ویژه در غنلهایی که مضمون عاشقانة آن بر دیگر مضامیپ برتری دارد مشهودتر استح مطلب، به

از آنجا که حافظ در ایپ ابیات، خود در بطپ ماهرا قرار میگیرد و حدیث نفس خویش را بیان 

میکند خواننده رابطة ملموستری با شاعر احساس میکند؛ لذا درک و فهم ماهراهای عاشقی 

خواننده باورپذیرتر مینمایدح البته گفتپِ ایپ مطلب ضروری مینماید که در سنّت غنل برای 

شاعر، امری است مرسوه و شاعر در بافت غنل عاشقانه، به بیان « مپ»فارسی، س پ گفتپ با 

 حال خویش میپردازدح 

حافظگر ایپ نصخخخیاتِ شخخخاهانه بشخخخنوی   

 

نی کرد  توا یقخخت گخخذر   بخخه شخخخخاهراهِ حق

(138)  
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ظا ف چنخخد حا بری تخخا  عشخخخخال و صخخخخا  

 

بنخخال  خوش اسخخخخت   نخخالخخة عخخاشخخخخقخخان 

(294)  

حضور منادای معشوع در غنل حافظ، اغلب به صورت منادای استعاری است؛ بدیپ  معشوق: .2

معنا که شاعر به های اشاره صریا به معشوع، او را در مقاه مستعار منه قرار میدهد و با وی 

معشوع به صورت آشکار پرهین دارد و اغلب  س پ میگویدح گویی شاعر، از م اطب قرار دادن

برد که عاوه بر در لفافه بودن، نوعی لذّت ادبی را نین با خود به کار میمنادا را با کلماتی به 

همراه داردح در واقع، حافظ عاوه بر ندا قرار دادن امر مطلوم خود، از تیریر باغی استعاره نین 

که به عنوان مستعار منه واقع میشوند اموری بیجان به  سود میجویدح در اغلب موارد، کلماتی

شمار میروند که با قرار گرفتپ دریپ هایگاه، از پویش و حرکت نین برخوردار میگردند؛ 

از همله دالی  «ح سرو روان»، «صنم»، «گنج روان»، «بتِ شیریپ حرکات»استعاراتی چون 

را برشمردح حافظ همچون « ر ناه معشوعالتذاذ از تکرا»بسامد باالی منادای معشوع میتوان 

عاشقی دلسوخته که لاظه لاظة زندگیش با یاد معشوع همراه است از ناه بردن او نین لذّت 

برده و به فراخور حال، در البای اشعار تغنّلی، معشوع را مورد ندا قرار میدهدح از دیگر دالی  

چون عنینی است که یاد و نامش استح معشوع « تبرّک هستپ به ناه معشوع»ایپ فراوانی، 

 باعث گشایش کارها و زدایش غمها استح

ای گنجِ روانای بر دلِ ریشخخخم فکپ سخخخایه  

 

که مپ ایپ خانه به سخخخودایِ تو ویران کرده  

(310)  

ما تدبیر کنم صیین چه  با غمِ عشخخخال تو   

 

 تخخا بخخه کِی در غمِ تو نخخالخخة شخخخبگیر کنم 

(336)  

از « مطرم»، «ساقی»، «رم»قة حافظ یعنی؛ ش صیتهای مورد عا شخصیّتهای مثبت: .3

پربسامدتریپ نداها در غنل وی ماسوم میشوندح بسامد ایپ مناداها در ساخت غنلهای عارفانه 

و قلندرانه فراوانتر از سایر غنلهاستح ناگفته نماند در اغلب موارد، ارتباط مستقیمی میان 

به عنوان مثال، در غنلهایی که حافظ با کار رفته در آن وهود دارد؛  موضوع غنل و منادای به

« ساقی»های مامتی و قلندرانه به س پ میپردازد ردّپای ش صیّتهای مابوم او یعنی اندیشه

را مورد خطام قرار داده، « ساقی»را بهتر میتوان یافتح در غنل زیرکه حافظ « مطرم»و 

 است:های قلندرانة خود را در ساخت غنل گنجانده بسیاری از اندیشه
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یا ق بخخرخخخیخخن و در ده هخخاه را سیییا  

کفخم نخخه تخخا ز سخخخخر بر  می  غرِ   سخخخخا

سخخخخت نخخندِ عخخاقخخانگخخرچخخه بخخدنخخامخخی  

 بخخاده در ده چخخنخخد ازیخخپ بخخادِ غخخرور

 

 خخخاک بخخر سخخخخخر کُخخپ غخخمِ ایّخخاه را 

فخخخاه رابخخخرکشخخخخخم ایخخخپ دلخخخالِ ازرع  

 مخخا نخخمخخیخخ خخواهخخیخخم نخخنخخگ و نخخاه را

 خخخاک بخخر سخخخخر نخخفخخسِ نخخافخخرهخخاه را

(7)  

ترک »و « نوشخخخیباده»، «اهمیّت ندادن به ناه و ننگ»، «روزگاراعتنایی به بی»مفاهیمی چون 

در میان « ساقی»از همله مواردی است که حافظ با ش صیّت مابوم خویش؛ یعنی « تعلّقات کردن

 میگذاردح 

همانطور که گفتیم حافظ متناسب با حال و هوای غنل و مضمون نهفته  خصیّتهای منفی:ش .4

دا بر میگنیند؛ به عنوان مثال، آنجا که هانش از ریاورزی و در آن، عناصر م تلفی را برای ن

آلود مورد خطام قرار میدهد را با لانی عتام« صوفی»و « زاهد»سالوس به تنگ آمده است، 

 گونه میسراید:و ایپ

هدبرو  و بر دُردکشخخخخان خُرده مگیر ای زا  

 

ما روزِ السخخخت  به  ندادند هن ایپ تافه  که   

(24)  

یا که خرقة صییوفی سخخخالوس برکشخخخیم ب  

 

ویپ نقشِ زرع را خط بطان به سخخر کشخخیم  

(365)  

را که « زاهد»و « واعظ»و « صوفی»سیاسی دارند؛ ردّ پای در بیشتر ابیاتی که مضمونی اهتماعی

شود؛ پررنگتر میتوان دیدح حافظ لبة تین انتقاد خود  سمی هامعه از آنها یاد می به عنوان نمایندگان ر

ش سمت اینان ن شة انتقادی خود را که در ر س آن، را به  انه میرود و با م اطب قرار دادن آنها، اندی

سویة  سازدح در واقع، دیالوگ غالب دریپ نداها،  ست مطرا می ساد اخاقی هامعه ا مبارزه با ریا و ف

اهتماعی های سیاسیتریپ س نان خود و در واقع، مهمتریپ دغدغهانتقاد دارد تا گفتگوح حافظ برّنده

 بیان میکندح« زاهد»د را با خطام به خو

 قرار خطام مورد را انجبی امور خویش، شعر در بیشتر پویایی ایجاد برای حافظ امور بیجان: .5

زدایی در شعر ح خطام قرار دادن امور غیر مادّی به خودی خود، باعث نوعی آشناییمیدهد

در خود حرکت و هنبش  نفسهمیگردد؛ حال اگر ایپ امور بیجان، از عناصری باشند که فی

«ح باد صبا»یا « نسیم ساری»دارند، ایپ عام  شعری دو چندان میگردد؛ مانند ندا قرار دادن 

همانگونه که میدانیم ایپ امور، نماد حرکت و پویایی در شعر فارسی ماسوم میشوند و وقتی 

ر باغی مضاعفی شاعر آنها را مورد خطام قرار میدهد و به آنان ش صیّت انسانی میب شد چه با
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را در خود ایجاد میکنندح ش صیّت ب شیدن به امور بیجان، باعث میگردد که همادو حیوان با 

زندگی انسان آمینش داشته باشند و در نتیجه یک شبکة وسیع از شعور کائناتی در عالم 

(ح شاعر با آوردن چنیپ 530هستی گسترده شود )شیوة شاعری حافظ، اسامی ندوشپ: ،

ایی، گویی ههان خود را به صورت نیروهایی دارای شعور ترسیم میکندح از طرفی، آوردن مناداه

ای در رخداد شعری ایفاء میکنند؛ زیرا های ناممکپ و خارج از عرف، نقش سازندهامر و نهی

که به عقیدة صورتگرایان روس، هر آنچه که در کاه، غریب بنماید آن را به شعریّت نندیکتر 

ایپ حالت، اشیاء موهود در ههان، به نیروهای پاس گو تبدی  میشوند؛ نیروهایی میسازدح در 

، خطام 4که یا از آنها انجاه امری خواسته میشود و یا خودداری از انجاه عملیح هاناتان کالر

آمین بر میشمارد و ادامه میدهد به امور بیجان را در اشعار تغنّلی، از مصادیال لاپ مبالغه

نظریة )با اموری غیر انسانی، از اشتیاع بشر برای رسیدن به تعالی ناشی میشود  برقراری رابطه

وقتی شاعر، امری بیجان را مورد ندا قرار میدهد احساس درونی خود را  (.76ادبی، کالر: ،

بیش از همه در خود عم  خطام منعکس میسازد؛ در واقع، کسی که میتواند طبیعت را 

آمین خود، به ممکپ است بدو پاسخ دهد با ایپ خواستة مبالغهم اطب قرار دهد و طبیعت هم 

هایی ازیپ دست را در زیر نمونه(ح 77همان: ،) شاعری متعالی و نهانبیپ بدل میگردد

 مشاهده میکنید:

اگر بخخه گلشخخخپِ احبخخام بگخخذری بادای   

 

پیخخاهِ مخخا  برِ هخخانخخان  عرضخخخخه ده  نهخخار   ز

(12)  

جاسخخختنسیییمِ سییحر  ای یار ک گهِ  آرام  

 

عاشخخخالمن  مهِ  جاسخخختنلِ آن  ّار ک کشِ عی  

(20)  

کار رفته است  در میان انواع مناداهایی که متناسب با فضای عمومی شعر بهنداهای همدالنه:  .6

مناداهایی هم وهود دارد که نوعی طلب همدردی و دلسوزی از سوی م اطب را در خود داردح 

سویة همدالنه دارندح در سنّت شعر اند و اغلب ایپ نداها، از یک منادای معمولی فراتر رفته

فارسی نین مواردی ازیپ دست یافت میشود که شاعر برای هلب توهّه م اطب بر آنچه که بر 

                                                      
4. Jonathan Culler (1944) 
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وی گذشته است از کلماتی در هایگاه منادا استفاده میکند که بیشتریپ بار عاطفی را با خود 

 اندح مرهدریپ ز« هان»و « دل»، «رم»، «یاران»حم  میکنندح مناداهایی چون 

فراع انخختِ ایّخخاهِ  م غم و  یی بخخه  تا ب م  

 

ایپ ناله و افغانِ تو بیچینی نیسخخخت  دلای  

(74)  

ندان با ر باش  به عنّت  باتی  مانِ خرا  چو مه

 

که دردِ سر کشی هانا گرت مستی خمار آرد  

(121)  

 نتیجه

سخخت )رسخختاخین های حافظ، در حوزة ناو زبان اوزداییبنا بر گفتة صخخاحبنظران، یکی از آشخخنایی

بندیهای (؛ از ایپ رو بررسخخی انواع همات و نوع همله123 -115کلمات، شخخفیعی کدکنی: صخخص

کاربرد فراوان  به  با توهّه  به دسخخخت دهدح  بانی وی  باییهای ز یدی برای فهم زی ند کل حافظ میتوا

ساختار صوری و ماتوایی ایپ نوع هم ات ساختهای ندایی در غنل حافظ، دریپ تاقیال به بررسی 

 در غنل حافط پرداخته شد و نتایج زیر به دست آمد: 

حافظ در ساختار ندایی همات خود از سه الگوی منادای ساده، ترکیبی و موصولی استفاده کرده 

اسخختح به لااظ ماتوایی، ندا قرار دادن امور بیجان، ایجاد تنوّع در حوزة م اطبان از شخخ صخخیّتهای 

گرفته تا طبقات م تلف هامعه، از شخگردهای وی در ایجاد « دزاه»و « سخاقی»نظیر  مثبت و منفی

ساختپ مناداهای  صورت، حافظ برای متنوّع  ساخت و  ستح در حوزة  ساختی و معنایی بوده ا تنوّع 

 خویش از تناسبات لفظی و معنایی و التفات و صور خیال نین بهره برده استح 
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