
 پژوهیحافظ یمجله

 کرسی پژوهشی حافظ( -شناسی)مرکز حافظ 

 72-55، صص 1399(، پاییز و زمستان 3ی ی جدید، شماره)دوره 24ی ، شماره23سال 

 

 

 ی تجاهل عارف در شعر حافظای خاص از آرایهبررسی گونه

 

  منیژه عبدالهی 

 پزشکی شیراز دانشگاه علوم

 

 چکیده 
های ادبی  ای وسیع از آرایهگو در شبکه تجاهل عارف در شعر شاعران پارسیی  آرایه 

های آشنا همچون کنایه، ذم شبیه به مدح و مدح شبیه به ذم، تهکم و برخی صورت 

طور ی تجاهل عارف که به مجازی از دیرباز شناخته شده بوده است. ادراك معنا در آرایه

ب دارد،  معنوی جای  گروه صنایع  در  بهسنتی  است  همراه  فرایند کشف  که  گونها  ای 

الیه کشف  با  خواننده  و  معموالً  شعر  ادراك  مسیر  در  کالم،  درون  در  معنایی  های 

کند. از این نظر با مفهوم آیرونی، به  گیرد و آن را دریافت میاحساسات شاعر قرار می 

مغرب  ادب  در  نمایشی  آیرونی  هم ویژه  قرارمیزمین  نراستا  این  در  با  گیرد.  وشتار، 

ای خاص ، گونهمندی از مفهوم تجاهل عارف در ادب سنتی و نیز آیرونی نمایشیبهره 

ای عنوان زیرشاخه تواند بهشود که می ی ادبی با تکیه بر اشعار حافظ بررسی می ااز آرایه 

آرایه  از  از آن مستقل  برآن نهاده ی تجاهل عارف قلمداد شود و  تا کنون نامی  جا که 

ای تعبیه  گونهتوان آن را »دانانمایی کنایی« نامید. در این آرایه، ساختار کالم به نشده، می 

شده است که در ظاهر امر، گوینده برعکس تجاهل عارف، خود را واقف به معنایی 

داند و سپس کالم را به سمتی هدایت می کند تا خواننده یا مخاطب قطعی و مسلم می 

یابد و درنتیجه برخالف ادعای  آگاهی گوینده را درمیخبری و نادر گفتمان با متن، بی
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یابد و به  او، به معنایی متفاوت و گاه متضاد با آنچه در ظاهرسخن بیان شده دست، می

 آورد. نوعی خاص معنایی جدید از متن بیرون می 

 .کنایی تجاهل عارف، ، دانانماییآیرونی، های ادبی، آرایه های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه 1

شده از  ای شناخته ی تجاهل عارف از دیرباز برای اذهان بشری، شیوهنمایی یا آرایهنادان

دادن مخاطب به  بیان و انتقال معنا بوده است و از آن برای درك معرفت بیشتر و توجه

شده است. تقریباً تمام محققانی که در  ورزی، استفاده میهای مختلف اندیشهکنه مقوله

 1ی سقراتهای هنرورزانهی آن را به  مباحثه اند، سابقههایی انجام دادهاین زمینه پژوهش

ها به این روش  دهند. آنی او برای کشف حقیقت، ارجاع میشدهریزیو گفتگوهای برنامه

صورتی  خواست، جهل کسی را نشان دهد، نخست بهکنندکه هرگاه میسقرات اشاره می

نادان جلوه میکنایه را  با پرسشآمیز، خود  و  دربارهداد  ی مفاهیم روشن و  های متواتر 

های  ها و عبارتهای صریح عقالنی رایج، معنای حقیقی در پشت مکالمهبدیهی و تعریف

را آشکار می به  پارسی، آرایه کرد. در حوزه ظاهر قطعی و یقینی روزمره  ی تجاهل  ی ادب 

شود  بدیعی معنوی محسوب می ی صنایع  ی ادبی در حوزه شده عارف یکی از فنون شناخته 

ترین متون شعر فارسی تا دوران معاصر در ادب پارسی حضوری چشمگیر دارد.  که از قدیمی 

ی صناعات ادبی تألیف شده، بخشی به تعریف آن  هایی که در حوزه رو، در بیشتر کتاب ازاین 

  ت ادبی فنون بالغت و صناعا الدین همایی درکتاب  اختصاص داده شده است. ازجمله جالل 

داند، تجاهل  که چیزی را می ی سخن با وجود آن نویسد: »تجاهل عارف آن است که گوینده می 

 آورد: ( و از سعدی مثال می 286:  1361کند و خود را نادان وانمود کند« )همایی، 

 ندانم این شب قدر است یا ستاره روز
 

 ن یا خیال در نظرم؟ ــی برابر مـــتوی 
 

های استفهامی همراه است. به طورمعمول، با پرسش و جملهعارف به ی تجاهل  آرایه

عنوان معادل برای آن  همین دلیل برخی از علمای بالغت، اصطالح پرسش بالغی را به

های غیرپرسشی  آید که به صورت جمله(؛ اما گاه پیش می94:  1383  اند )رك. داد،برگزیده
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د چون ندانم، نفهمیدم و اصطالحاتی شبیه  کنن وتردید میی شکهایی که افادهبا ساخت

کند. شود که در اصل معنا، تفاوت چندانی با ساخت پرسشی ایجاد نمیها همراه میبه آن

ی سخن برای جلب توجه  اساس عبارت، همواره بر این منوال استوار است که گوینده

برای تأکید بر  دادن اعجاب خود و به شگفتی واداشتن خواننده، یا  مخاطب یا برای نشان

دهد و حقیقتی مسلم را که  بودن امر واقع، خود را نادان جلوه مینادربودن و غیرمعمول 

آنچه مسلم است،    2دهد.بر همگان و ازجمله خواننده روشن است، مورد پرسش قرارمی

ای است برای آنکه  های ادبی افزون از سه کارکرد یادشده، وسیلهتجاهل عارف در متن

عنوان توضیح در بیت  شکند. بهشده و مألوف را درهمقطعیت واقعیت زیست  شاعر بتواند

ی صریح »تو در ی آشنا برای این آرایه است، عبارت یا جملهایادشده از سعدی که نمونه

دادن اعجاب شاعر کافی نیست و مایل است روی دیگر این واقعیت  برابر منی« برای نشان

داده  رو اصل واقعیت رویاین دیدار است، نشان دهد. ازهمینبودن  قطعی را که غیرمنتظره

کند تا آن را از امری معمول به  دهد و در وقوع آن ایجاد شک میرا مورد پرسش قرارمی

ساحت امری نادر و غیرمنتظره ارتقا دهد. با تعمق در برخی ابیات حافظ این نکته دریافت  

نمایی  ی تجاهل عارف یا نادانسنتی آرایه  شود که این شاعر توانا، با تصرف در ساختمی

برگردان  کردن آن، تصاویری در شعر خود آفریده است که رویِ دیگر و عکسو با وارونه

شناخته آرایه  و  مألوف  به شده ی  و  است  عارف  تجاهل  آیرونی  گونه ی  مفهوم  با  ای خاص 

شود. بر این اساس،  می زمین نفوذی گسترده دارد، نزدیک  های ادبی مغرب نمایشی که در سنت 

ضمن بررسی مختصر آیرونی، از این آرایه در ابیات حافظ که عنوان »دانانمایی کنایی« در  

 شود. گردد، به بحث گذاشته می نمایی یا تجاهل عارف برای آن پیشنهاد می قیاس با نادان 

 

 . بحث و بررسی 2

شکستن  است برای درهم  ای ی تجاهل عارف، وسیلههای ادبی، استفاده از آرایهدر متن

شود، اما  که چیزی گفته می  گیردقطعیت واقعیت؛ زیرا این آرایه، بر این اساس شکل می

می وارونه  نعل  شاعر  شمیسا  سیروس  تعبیر  به  یا  است،  منظور  دیگری  زند  چیز 
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نادان  (. پایه و مایه48:  1393)رك.شمیسا،   ی تجاهل عارف که همان خصلت خود را 

تر، در های ذهن و در شکلی عالیورزینده است، در قالب کلی اندیشهوانمودکردن گوی

هایی چون مدح  برخی پژوهندگان را بر آن داشته است، تا آن را در کنار آرایه   بیان هنری،

به مدح، و همچنین کنایه، به به ذم، و ذم شبیه  به  عنوان معادل شبیه  برای آیرونی  هایی 

(. با  8: 1383ب شناخته شده است، مطرح کنند )رك. داد، مفهوم آیرونی که در ادبیات غر 

تجاهل    یهایی ظریف از ساخت آرایهتعمق در متون معتبر روایی پیش از حافظ نیز گونه

توان تصور  ی حافظ بر متون پیش از خود، میکه با توجه به احاطه  شودمیمشاهده  عارف  

در بخشی  ،عنوان نمونهانده است. بهها از چشم تیزبین او دور نمگونه ظرافتکرد که این

سالی به از داستان یوسف)ع(، برادران او درتالش برای نجات قوم خود از تنگنای خشک

که او یوسف، همان  کنند؛ غافل از آنروند و از عزیز مصر درخواست کمک میمصر می

ای  اند. طرح داستان به گونهها پیش او را هالك کردهپندارند، سال برادری است که می

شدن تا فرمانروایی  ی داستان که از سرنوشت یوسف بعد از به چاه افکندهاست که خواننده

تر است، اما برادران از داند که یوسف همان برادر کوچکخوبی میمصر باخبر است، به

بی میآن  خواننده  دیگرسخن،  به  شخصیتخبرند.  اما  قهرمانداند،  یا  داستان  ها  های 

ن، خواننده یک گام جلوتر از قهرمانان است. این  دانند؛ یعنی در این لحظه از داستانمی

نشاند،  تقابل آگاهی خواننده با ناآگاهی برادران که خواننده را در جایگاهی برتر و داناتر می

ای خاص، طنزی کنایی به داستان بخشیده است. در مواردی  موقعیتی کنایی یا به گونه

  ی دارد که به نتایجتوم گام برمیی مح اخبر در جهت حدوث واقعهدیگر که قهرمان، بی

شوم منتهی شود، این موقعیت یعنی نادانی قهرمان در تقابل با آگاهی خواننده، به موقعیتی  

نزدیک می بهتراژیک  نمونهشود.  در    ،عنوان  داستان رستم و سهراب  ، طرح  شاهنامهدر 

تر  ن اصلی آگاهداستان چنان است که خواننده در فرازهای اساسی داستان، از هر دو قهرما

خوبی آگاه است که سهراب، فرزند رستم است،  ی نهایی نیز، او بهکه در صحنهچنان  ؛است

خبری و جهل رستم شود  ی مرگ سهراب بر اثر بیاما گویی محکوم است که شاهد واقعه

 3شود.و درنهایت موقعیتی تراژیک آفریده می
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سابقه نیست؛ اما از میان  عارف بیی تجاهل  که گفته شد، آرایه چنان  ،در ادب پارسی

ی تجاهل عارف  کارگرفتن آرایهگویندگان پیش از حافظ، استاد مسلم سخن، سعدی در به

کردن ساخت سنتی و رایج آن، دستی غالب دارد که اگرچه بحث پیرامون آن و دگرگون

این آرایه  مندی او از  ی بهرهدادن شیوهی این نوشتار خارج است، برای نشاناز محدوده

 شود:تأثیر پذیرفته، یک نمونه ذکر میکه حافظ نیز از آن 

بیشترند اهل عشق من   گفتی زخاك 

 

 از خاك کمتریم  که نه بیشتر اكـــخ از 
 

 ( 352:  1362)سعدی،                 

بنیاد کالم در این بیت، ظاهرا بر یک برداشت نادرست یا اشتباه گوینده از سخن طرف  

گو، معنی  وگر این گفتعنوان نظارهاستوار است. بر خواننده به  (در اینجا معشوق)مقابل  

سخن معشوق کامال واضح است که گفته است شمار جانبداران و عشاق او بسیار است، 

گو این منظور  و؛ اما گویی راوی یا شاعر یا طرف مقابل گفتهای خاك هم بیشتراز دانه

را درنیافته و مفهومِ از خاك بیشتربودن را نه به تعداد، بلکه به علو شأن و مقام عاشقان  

نسبت داده است و متواضعانه در مصراع دوم، خود و دیگر عاشقان را در برابر معشوق  

ست که جذابیت و حظ هنری این بیت کند. واضح اناچیز و از خاك هم کمتر وصف می

نیز از همین نکته، یعنی غفلت راوی از درك معنای سخن معشوق )که البته بر خواننده 

گیرد. به دیگرسخن، بافت کالم چنان است که گویی شاعر  بسیار روشن است( نشأت می

راوی، ساده بیان مییا  را  نبرده است؛اندیشانه مطلبی  پی  آن  کنه  به  یعنی   کند که خود 

داند،  کند که نمیداند، اما وانمود میبرعکس تجاهل عارف که شاعر یا راوی چیزی را می

که خواننده آن کند از مطلبی آگاه است، حالاین ابیات چنان تعبیه شده که راوی ادعا می 

ی حافظ  حال، آنچه شیوهتر و بیشتر از او به معنا پی برده است. بااینتر است و پیشآگاه

ی آن، که در ی خاص سعدیانهنمایی مرسوم، و نیز از گونهاز تجاهل عارف یا نادان  را

کند، آن است که  فرد میبه  کند، یا درواقع آن را منحصرمتفاوت می  ؛ممتاز است  نوع خود

تنها بر تقابل میان دانایی خواننده با نادانی  مندی از این آرایه، نه ساختار کالم حافظ در بهره

بلکه کالم، چنان ساخته و پرداخته میقراردار از کشف معنی، د،  شود که خواننده پس 
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بیند که به کمک گوینده یا راوی برود و حقیقت معنی را به او  گویی بر خود واجب می

که گویی بخشی از معنای شعر، با شرکت خواننده و با حضور او شکل  گوشزد کند؛ چنان

این ابیات، در خلق معنی یا در سرودن شعر سهیم    دیگر، خواننده درعبارتبه  .گیردمی

عنوان نمونه،  است. برای توضیح بیشتر و اثبات این مدعا در ادامه چند بیت از حافظ به

 بررسی و تحلیل شده است. 

 

 توضیح و بررسی چند نمونه از دانانمایی کنایی در اشعار حافظ  .3

 کرد شمع   خلوتیان خواست   راز  . افشای1.3

 

 دلش در زبان گرفت  خدا که سرّشکر   

 (139: 1387)حافظ،                   

کتاب   براساس  بیت  »شمع  نامهحافظمعنی  است:  چنین  خرمشاهی  بهاءالدین  اثر   ،

گزیده و گرم رازونیاز را فاش کند...  و خدا را  خواست راز عاشق )عاشقان( خلوتمی

ور شد و نتوانست  زبانش رسید زبانش شعلهشکر که راز نهفته و پرسوز دلش وقتی به  

گوید: یعنی زبانش آتش  افشاگری خود را به پایان برساند. در این مورد شادروان غنی می

  .(118به نقل از حواشی غنی،  421: 1371اش سوخت« )خرمشاهی، گرفت و فتیله

همین وکم  این تفسیر در نگاه نخست چنان قدرتمند است که سعید حمیدیان نیز بیش

تأکید می بر آن  ترکیب »در زبان    شرح شوقکه در کتاب  کند. چنانمعنی را پذیرفته و 

دل او، یعنی قصد سوء    گونه معنی شده است: »الف. سرّگرفت«  در ساختی ایهامی به این

دل و نیت    او به افشاگری راز، در زبانش گره و عقده بست و زبانش فروماند... ب. سرّ

 (. 1587: 1392را بر سر زبان انداخت و بدنام کرد« )حمیدیان،  [شمع[وی  ،سوء او

اند که از آن همه،  اند و همان را تکرار کردهسایر تفسیرها نیز از این معنی خارج نشده

که با دقت تمام، زوایای ایهامی اشعار   ایهامات دیوان حافظای از کتاب تنها به ذکر نمونه

شده  در این کتاب در توضیح مفهوم ایهامی بیت یادشود.  حافظ را کاویده است، ذکر می

از هم افشای سرّ آمده است: »شمع پس  با خلوتیان و اطالع از رازشان در مقام    نشینی 

زای زبان شمع را  آتش  ی این سرّنشینان و خلوتیان برآمده ولی در موقع بیان، شعلهپرده
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و در معنی [د در زبانش گرفت...  دلش که آتش بو  ها زبانه کشید، یعنی سرّسوزاند و شعله

ی که در دلش بود نشد و زبانش  شکر خدا ]که شمع[ قادر به بیان سرّ   ]نهایی آورده است

 (.159:  1376بند آمد« )فرید، 

ی خاص و از همین منظر به آفرینش معنایی  حافظ در بیت یادشده، دقیقاً از همین نقطه

انتظار، در مصراع نخست افشاگری شمع  که او مطابق  یگانه دست یافته است. توضیح آن 

بازگو می با افزودن معنای اضافی،     4کند.را  »افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع« و 

ای که راز از دل شمع به زبانش آمد، یعنی  بودن راز، درست لحظهیعنی سهمگین و سوزان

]به ظاهر[  همین جاست که شاعر    .ی سوزان راز در زبانش گرفت و آن را سوزاندشعله

آنبی از  شعلهخبر  شمع  زبان  هرچه  باشد،که  فروزان  ورتر  شمع  هرچه  باشد   یعنی  تر 

دالنه شادمانی  نورافشانی او بیشتر است، یا به زبان شعر رازگشایی او بیشتر است، ساده

کند؛  ورشدن زبان شمع بیان میکند و با عبارت »شکر خدا« رضایت خود را از شعلهمی

ه درست همین لحظه است که آنچه او از آن بیم داشت، یعنی آشکارشدن کغافل از آن

راز، عملی شده است. همین جاست که  خواننده  یک گام جلوتر از گوینده، به سادگی  

ساده میو  پی  او  بهدلی  خواننده  زیرا،  وقتی شمع شعلهبرد؛  که  است  آگاه  و  خوبی  ور 

گرفته   زبانش  در  آتش  وقتی  )یعنی  است  میفروزان  افشا  بهتر  را  راز  ولی  است(،  کند 

سوختن و درنهایت سکوت تعبیر کرده است. گرفتن شمع را به زبانگوینده، آتش در زبان

برقرارمیاینبه تقابلی  راوی  یا  گوینده  ناآگاهی  و  خواننده  آگاهی  میان  که  ترتیب،  شود 

تجاهل برعکس صنعت  که درست  عارف  تجاهل  برعکس  دیگرسخن،  به  است.    عارف 

کند  جا گوینده یا راوی، ادعای دانستن چیزی را میزند، اینگوینده خود را به نادانی می

که اتفاقاً حقیقت آن را درنیافته است و امرِ واقع درست خالف سخن و خالف میل و  

انتظار او، اتفاق افتاده است؛ بنابراین در یک ساخت دوری، گوینده چیزی را گفته است  

ی  ورشدن زبانهگونه است که در تحلیل نهایی، با شعلهدارد و اینکه از عمق آن خبر ن 

دیگر معنای نهایی بیت، خالف نظر شارحان حافظ آن عبارتشود و بهشمع، راز افشا می
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»سرّ که  لحظه  همان  درست  که  زبانه  است  و  گرفت«  زبان  در  شعلهدلش  شد،  اش  ور 

 افشاگری خود را به پایان رساند.
 

 دوست  ی بو  و  رنگ  از  زند  دم  که   گل  خواستی م.  2.3

 

 گرفت دهان در نفسش صبا رتیغ از 

 ( 139:  1387)حافظ،                   

پارسی قراردارد  گیرد بر این تصویر رایج در ادب  اساس بیت که تفسیر را نیز دربرمی

شود. ها میها موجب شکفتگی آنویژه نسیم سحری، در بهار با عبور بر غنچهکه نسیم به

ی نسیم یا باد صبا در شعر فارسی وجود دارد که  های بسیاری از این کارکرد ویژه نمونه

 شود:به ذکر یک نمونه از آن بسنده می

ب  م صبحگاهی ـــاد آن نسیــــ خوشش 

 ید و زلف سنبل ــل کشــــ اب گــــنق

 

 رد ــان را دوا کــ نشینبـ ه درد شـــک 

 ه وا کردــــای غنچـــ د قبــبنرهـــگ
 

 ( 130: 1387)حافظ،                  

توسع  های دیگری همچون بوی زلف یار آوردن و بهو از همین تصویر است که صفت

های  مشابه برای باد صبا یا نسیم، در غزل رسانی و خبرآوری از کوی معشوق و تصاویر  نامه

مند شده  فارسی شکل گرفته است. اما در بیت مورد بحث، شاعر از همین صفت صبا بهره

وبوی  دارد که رنگساختِ بیت براساس تشبیه تفضیلی پنهان، اظهار میاست و در زیر

زدن«  این »دم  وبوی گل است؛ چنانکه صبا از این ادعا و از تر از رنگدوست، بسی عالی

که نفسش در دهان گرفته  گل خشمگین شده و غیرت برآورده و چنان بر دهان گل زده  

است  و به همین جهت، گل نتواسته آن ادعا را بر زبان بیاورد. این معنی همان است که  

خواست از غنچه بیرون  اند: »گل سرخ می تمام شارحان ازجمله بهاءالدین خرمشاهی ارائه داده 

وبوی یار من بکند و خود را شبیه او نشان بدهد،  وبویی چون رنگ و ادعای داشتن رنگ   بیاید 

ولی باد صبا که هوای یار مرا دارد، غیرت و رشک به خرج داد و کمکی به شکفتن آن غنچه  

نکرد و لذا آن ادعا در کام آن مدعی محبوس ماند و آن غنچه، شکفتن نتوانست تا بتواند  

 (. 422:  1371وبوی یار من را داشته باشد« )خرمشاهی، نگ ادعای همانندی با ر 
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گرفتن و ارتباط  زدن و نفسی بسیار جذاب و قدرتمند ایهامی در دمگذشته از شبکه 

ها که پیش از  ی باد و شکوفاشدن گلی مهم آن است که با توجه به رابطهآن با باد، نکته

بینی کرد که اتفاقاً وزیدن باد صبا )که البد چون از سر غیرت  توان پیشاین گفته شد، می

ر و قدرت بیشتری هم داشته است( درست برخالف میل باد صبا که  بوده، سرعت بیشت

گر صحنه بوده است، به  خواست گل را خاموش کند و برخالف برداشت راوی که نظاره می 

شکفتن گل انجامیده است و گل که حال، بر اثر مالقات با صبا بهتر شکوفا شده، الجرم بهتر  

دیگر راوی خرسند  بیان معشوق ماننده کند. به وبوی  وبوی خود را با رنگ توانسته است رنگ 

پندارد که نفس گل در دهانش گرفته و خاموش  برآوردن صبا و وزش آن  بر گل، می از غیرت 

رسان گل شده است تا با  که درست این عمل تنبیهی برخالف انتظار، یاری شده، غافل از این 

دیگربار آنچه    ، ترتیب این ن دهد. به شکفتن و به جلوه درآمدن، ادعای خود را ثابت کند یا نشا 

ها در اثر وزش باد صبا(، بر راوی شعر، که این  بر خواننده آشکار است )یعنی شکوفایی گل 

بار یاری قهرمان دیگری، یعنی باد صبا را نیز به همراه دارد، پنهان است؛ یعنی خواننده چیزی  

 فهمد. بیند و نمی فهمد که راوی نمی بیند و می را می 

ی ویژه که در  های دیگر از این آرایه ی این بخش برای توضیح بیشتر، برخی مثال ادامه در  

ی او نمودار شده  الیه درپیچ خیال معناآفرین حافظ در شعر الیه ی پیچ آور و شبکه ذهن اعجاب 

های مربوط به شمع و  ی یادآوری  است که از مثال شود. این نکته شایسته است، بررسی می 

ی آن با گل و غنچه به دلیل  و برخی شواهد دیگر مربوط به باد صبا و رابطه   سرگرفتن شمع 

 نظر شده است. بحث مشروحی که پیش از این صورت گرفت، صرف 

 
 

 بگشایند  دوتا  زلف   مغبچگان   هــهم  تا  بنویسید  رز  دختر  تعزیت   ینامه  .3.3

 

 ناب   می  مرگ   به  ببرید   چنگ   گیسوی 
 

 بگشایند  ها مژه  از  خون  همه  حریفان  تا 

 ( 202: 1387حافظ،)                     
 

ی  ای دربارهبخش، بیت نخست، شاهد مثال است، اما الزم است نکته  که در این با آن

های  و بسیاری متن  شاهنامهگیسوبریدن که در دومین بیت آمده، یادآوری شود. براساس  
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اند، رسم گیسوبریدن  آیینی ها استناد کردهقدیم که شارحان این بیت از دیوان حافظ به آن

گشادن نیز به که خرمشاهی در توضیح زلفشده است؛ چنان  کهن در سوگواری دانسته

ی عزا و سوگ دانسته است  همین آیین اشاره کرده و آن را در ردیف گیسوبریدن و نشانه

خرمشاهی، )ر نویسنده736:  1371ك.  شوقی  (.  است:    شرح  رفته  طریق  همین  بر  نیز 

به یا  بافته  بازکردن موی  یا  آیینهرحال جمع »گشادن  نیز در جای خود جزو  های  شده 

بوده است« )حمیدیان، تفسیرها تصویر  2493:  1392سوگواری  دیگر در  از سوی  اما   .)

ی  ها آفریدهدارد و یکی از مشهورترین آنزلف پریشان که در شعر فارسی بسیار رواج  

لب و مست«،  معموال به زیبایی  کرده و خندانآشفته و خویحافظ است، در عبارت »زلف

کولی و  جذابیت  بیو  و  میوشی  تفسیر  معشوق  پریشان  پروایی  زلف  از  درواقع  شود. 

گیر  جاگری معشوق یاد شده است و چنان رایج و همهتصویری مثبت در جهت جلوه

آمیز ادبیات عرفانی نیز راه یافته است. در پیوند با  ی زبان شطحاست که حتی به حوزه

ی تعزیت دختر رز بنویسید/ تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند(،   بیت مورد بحث )نامه

ی تعزیتِ دختر رز  ظاهر امر حکایت از آن دارد که راوی اندوهگین که مجوز نوشتن نامه

خواهد که در عزای دختر رز گیسو ببرند یا زلف  از مغبچگان عزادار می  کند را صادر می

ای  که آیین سوگواری و گونهکه گیسوپریشی مغبچگان، بیش از آنپریشان کنند، غافل از آن

افزاید. به عبارت بهتر،  کشی مغبچگان میافکنی و عاشقتسلیت باشد، بر زیبایی و آشوب

توجه  گری معشوقانه است و راوی بیکردن، نوعی جلوهداند که زلف پریشانخواننده می

آرا  عنوان نگار مجلسکند، حال که دختر رز )بهبه این موضوع، از مغبچگان درخواست می

عنوان محبوبان  خبر از آن که مغبچگان )بهو شمع انجمن( غایب است، زلف بگشایند. بی

یابند تا خودی  اشتند( فرصت میو معشوقانی که در پرتو دختر رز امکان عرض اندام ند

 5بنمایند و گیسو بپریشند و دل بربایند. 

 

 نماند  طرب  ساز  و  شد  تبه  نوا  برگ   . 4.3

 

 کن  خروش دف ای و  برکش ناله چنگ ای 

 (311: 1387 حافظ،)                     
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مصراع  در نگاه نخست، واژگان ناله و خروش و نیز محتوای مصراع دوم در حمایت از  

دهد  نخست، بیت را بر روی هم، تأسف بر دوران طرب که اینک سپری شده، نشان می

دلیل، شاعر یا راوی  همینکند. بهو اندوه کنونی را در غیاب برگ نوا و ساز طرب، بیان می

که درست  آهنگ سردهند، غافل از آنسرود یا سوگخواهد که سوگاز چنگ و دف می

نقیض دقیقاً  به صدا درآمدن چنگ و دف، در شکلی  یعنی  به  همین درخواست،  گونه، 

سرعت  انجامد. این همان مطلبی است که خواننده بهو بلندشدن نوا می  ]طرب[احیای ساز  

بهدرمی اما  گویندهنظرمییابد،  و  راوی  غفلترسد،  و  معصومانه  بسیار  شعر  از  کای  ر، 

داند اجرای درخواست او موجب بطالنِ علتِ  ی درخواست خود غافل است و نمینتیجه

 شود. داده می سر گردد و در چرخشی شگفت، دیگربار نوای طرب درخواست می

 

 بهار  ابر  دید  چو  ایام  بدعهدی  رسم   . 5.3

 

 آمد  نسرین  و  سنبل  و  سمن  بر  اشگریه 
 

 (189: 1387 حافظ،)                     

ی طراوت  بارد، مایهگاه که بر سمن و سنبل و نسرین میآشکار است که ابر بهار آن

ی  آورد؛ به دیگرسخن، گریهگردد و بهاری خوش را به ارمغان میها میو شکوفایی آن

عهدی ایام است و نوبهاری شاد  دقیقاً مصداق خوش  ابر بهار بر سمن و سنبل و نسرین،

د. گویی شاعر در بند این نکته نیست یا به این دقیقه توجه  آورو سرخوش را فرا ذهن می

ی  نکرده است که بهاری خواستنی و دلکش است که در موسم آن ابر ببارد و درواقع خنده

ی ابر بهار است که »تا نگرید ابر کی خندد چمن«. بر همین اساس است  ایام در گرو گریه

:  1377گریم« )معیری،خندی چو میمیکه رهی معیری سرود: »منم ابر و تویی گلبن که  

ی ابر را درنظرگرفته  به ظاهر ناآگاه از این امر، تنها یک وجه از گریه  (. حال راوی18ِ

ی قطعی آن، که است و آن را به اندوه و سوگ تعبیر کرده است و از وجه دیگر و نتیجه

 ، رخش معناییخبر مانده است؛ یعنی در چهاست، بیمی بهار و چمن و شکوفایی گلخرّ

دهد  عهدی و نه بدعهدی ایام را نوید میبهاری دلکش و پرباران که معنیِ خوش  ،درنهایت

 یابد؛ اما گوینده از آن غافل است.در راه است. این همان امری است که خواننده درمی
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 کرد   انـــفغ   بربط  و  هــگری   یـصراح  من  بر که شمعم چون سوخت بدانسان  .6.3
 

 ( 166: 1387حافظ، )                       

نهایتِ مطلوبِ   نیست که  به شعر فارسی و شعر حافظ پوشیده  آشنا  بر خوانندگان 

حضور صراحی آن است که گریه کند؛ یعنی باده و می از آن ریخته شود. نهایتِ مطلوب  

اگر  یسردهد؛ زیرا صراحی، )حت ]نغمه[از حضور بربط در مجلس نیز آن است که فغان 

که خشک باشد و از آن می بیرون نریزد، یا مطابق    بهترین نوع و پر از باده باشد( وقتی

بی فارسی،  رایج شعر  در  آن که چشمش اشکتصویرهای  و  نیست  باشد، سودمند  ریز 

به بهکارنمیمجلس  سرندهد،  ناله  و  باشد  خموش  اگر  هم  بربط  کار  هیچآید.  به  وجه 

نباشد و مجل آرایی نمیمجلس افروزی  سآید. شمع نیز حتی شمع کافوری اگر فروزان 

سنّ  براساس  خالصه،  بیان  به  است.  ناکارآمد  و  بیهوده  وجودی  فارسی،  نکند،  غزل  ت 

مجلسی طربناك و مطلوب است که صراحی بگرید و بربط ناله سر دهد و شمع اشک  

بریزد. به همین جهت در بیت ذکرشده، سوزاندن من )یا شمع؛ زیرا، با تشبیه من به شمع  

بنا به   ی صراحی و فغان چنگ را در پیست( گریههمانی ایجاد شده ا نوعی این دارد. 

که  معنی دقیق بیت، چنان مرا سوزاند که صراحی گریست و بربط به فغان آمد. غافل از آن

آید؛ مجلسی که شمع  ناك فراهم میبه این ترتیب، در نهایت مجلسی عاشقانه و طرب

و این    ؟دیگر چه بهتر از اینریزان و بربط نواسازان؛  فروزان است و صراحی میانجمن

یابد؛ اما گویی راوی و شاعر از آن غفلت  همان تصویر روشنی است که خواننده درمی

 خبر است.دارد و از درك آن ناتوان و بی
 

 انجمن   در   حافظ   یبریدهزبان  کلک  .3.7

 

 نکرد   سر  ترک  تا   تو  راز  نگفت  کس  اـب 

 ( 168:  1387حافظ،)                       

  تر است، همچون کارکرد شمع که به همان میزان که سر آن بریده و گرفته شود فروزان

تر، نویساتر و کارآمدتر است؛ یعنی قلم برای  بریدهتر و زبانکلک یا قلم نیز هرچه تراشیده

که راز تو را )البد در شعر دلکش من( آشکار  جا برای آنکه خوب بنویسد و در اینآن 

تركِ سر کند. به دیگرسخن در راستای    بریده باشد یا از آن باالتر،بانکند، الزم است ز
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داند که بهترین حالت رازگشایی قلم آن است که  مدعای این نوشتار، گویی شاعر نمی

بهزبان باشد؛  سرگرفته  و  زبان همینبریده  لفظ  یا  جهت،  نفرین  مقام  در  گویی  را  بریده 

دادن و عاقبت با کس رازگفتن و رازگشایی آن را جانکاربرده آلود بهحداقل دشنام نفرین

که حمیدیان نیز همین تعبیر را پذیرفته و نوشته است: »ترك  و ترك سر دانسته است. چنان

تراشیدن«   هنگام  به  قلم  نوك  بریدن  همان  از  است  تعلیلی  حسن  پیداست  سرکردن: 

گیرد و راوی  می  (. بر همین زمینه است که معنای بیت شکل 2048:  1392  )حمیدیان،

بریده است )یادر مقام نفرین زبانش بریده  که زبانکه قلمِ من )حافظ( با آنکند  اعالم می

گذاشت و سر خود را بر باد داد.  باد(  در میان جمع راز معشوق )تو( را با کسان درمیان

حال در یک چرخش معنایی همین که زبان قلم بریده شد و قلم ترك سر کرد،  عین  در

داند که آنچه در حق کلک  از تو را آشکار کرد. درهرحال گویی شاعر و راوی سخن نمیر

زبانش بریده شده، دقیقاً نقض غرض است و در راستای    ،انجام شده که به منظور رازپوشی

صورتی آیرونیک عملی  دیگر بهبیانفته است؛ بهرآوری قلم و رازگفتن او صورت گزبان

بوده است. به این ترتیب است که بر   خالف میل و قصد اولیهانجام گرفته که حاصل آن 

داند قلم تنها در صورتی که سرگرفته  داند و میی سرگرفتن قلم را میای که نتیجهخواننده

ی کار به راز  تواند منویات شاعر را بنویسد، روشن است که نتیجهبریده باشد، میو زبان

که شاعر به خیال خود، زبان قلم را بریده  آند؛ حال شورا نوشتن و برمالکردن آن منتهی می

 تا از افشاگری آن جلوگیری کند.
 

 بینم نمی  کسی   خود   از  ر ـتنامهسیاه  . 8.3

 

 نرود  سر به  دل دود قلمم  چون  چگونه 

 ( 214:  1387حافظ،)                   

زدن آن است    قلمی طبیعی دوده بر سر  ی بیت قبل گفته شد، نتیجهبراساس آنچه درباره

ای نگاشته شود. معنی عکس آن، چنین است که اگر قلمی دوده ای نوشته و نامهکه نوشته

به و  بنویسد  را  مطلبی  نیست  قادر  نباشد،  آغشته  مرکب  به  یا  باشد،  نداشته    کار بر سر 

قلمنمی کارکرد  دیگر  قلمی  چنین  بهتر،  عبارتی  به  ماهیتاً  آید.  و  داده  دست  از  را  بودن 

ی این بیت گویی شاعر تنها به این معنی توجه دارد  ی نوشتن نخواهد بود. دربارهیلهوس
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که هرچه دود دل قلم بیشتر بر سرش برود، نشان از آن است که سرنوشت و زندگیش  

ی  تر است و از این معنی غفلت دارد که دقیقاً مطلوب قلم و نیز نویسنده و دارندهسیاه

آفریده شده،    راوی( برای آن-جا شاعرر گویی انسان )در اینقلم همین است. به بیان دیگ

گونه که چه سود  همانای بنویسد وگرنه چه سود از هستیِ او، به تا دود دلی سردهد و نامه

کارنرفته است. این، از هستی قلمی که کامالً تمیز است و هرگز برای نگارش مطلبی به

کند که از  یابد؛ اما شاعر وانمود میبی درمیی شعر به خوای است که خواننده همان نکته

 خبر است. آن بی 

 

 گیری . نتیجه4

ی اصلی این نوع خاص  شود که پایهاز توجه به آنچه پیش از این آمد، این معنی آشکار می

آرایه میاز  که  حافظ  شعر  در  ادبی  و ی  مخاطبه  نوعی  بر  نامید،  دانانمایی  را  آن  توان 

راوی    -  تر و یک گام جلوتر( و گویندهی )آگاهمیان خواننده  گوی بنیادی و درونیوگفت

می خود  آنچه  حقیقت  از  گویی  که  بیاست  میگوید،  است.  اینخبر  گفت  گونه  توان 

که موضوع  که بعد از آنشده است؛ چنانریزی ها، نوعی مخاطبه یا دیالوگ برنامهموقعیت

که چگونه این مخاطبه  به اینشود  طرح و به میان افکنده شد، کشف حقیقت منوط می

تر کالم را کشف  شود که خود، معنیِ دقیقخواننده واداشته می  ،دیگرعبارتهدایت شود. به

ی سقرات به همین  شوندهشده و هدایتریزی وشنودهای برنامهگونه که گفتکند؛ به همان

ی نخست،  جاهالنهظاهر  و به دالنه و پرسش ساده  رفت و سخن سادهصورت پیش می

همواره در خدمت آن بود که واقعیت روزمره و دردسترس را که از نظر مخاطب قطعی  

این نوع ساخت کنایی    ،نمود، متزلزل کند و حقیقت ماجرا را آشکار نماید. به بیان بهترمی

(  dialogism)   ای از نوع گفتگوی باختینی یا آیرونی نمایشی در شعر حافظ، خصلتی محاوره 

های  عنوان یکی از طرف ای، خواننده را به پروراند و مانند هر مکالمه و مخاطبه ود می در خ 

کند و او را  تر است، در ماجرا وارد می گو که حتی از گوینده نیز بر موضوع مسلط و گفت 

ظاهر با قصد گوینده  به  ی نهایی را که دارد که نتیجه سازد. دست آخر او را وامی درگیر می 
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گونه اشعار  توان گفت کشف معنای حافظانه در اینخود کشف کند. میمتفاوت است،  

 کند: در سه سطح حرکت می

الیه.  1 بهادراك  کالم  از فحوای  نگاه نخست،  در  که  معنا  بیرونی  مثال، میدستی  آید؛ 

 ی راز خلوتیان.ادراك معنای شمع سربریده به معنی شمع فروزان و افشاکننده

های  ی کارآزموده آن را از تعمق در شبکهنا که مخاطب و خوانندهی دوم معدرك الیه . 2

ابهام  یهنرورزانه و  ایهام  کند؛  های رایج در شعر حافظ، درك یا کشف میتصویرها و 

بکشاند که بپندارد  ای تعبیه شده است که خواننده را به سمتی  گونهزیرا، ساخت کالم به

کشف کند؛ یعنی کشف معنی براساس دانایی  معنی دیگری در کار است و بخواهد آن را 

ها و مضامین ادبی و از طریق مخاطبه و محاوره با خودِ متن و آگاهی خواننده از سنت

گرفتن شمع« در ساختی ایهامی به  بودن »زبانشود؛ مثال، توجه به مفهوم دوالیهحاصل می

 معنی در زبانش گره افتاد و عقده بست و از گفتن فروماند.

شده در  شود، نه تعبیر مشخص از معناهای درجعنوان معنی نهایی دریافت میچه بهنآ.  3

ی  ی نخست( نه ادراك معنای ایهامی و ضمنی و رمزآمیز کالم )در الیهبیت است )در الیه 

عنوان    نمایی، درواقع خود را بهی بیان، یعنی نادانی این شیوهوسیلهدوم( بلکه شاعر به

تا در غیاب خود و در غیاب معنی مألوف، چیزدان کنار میگوینده و راوی همه گذارد 

ی شاعر  واسطه دارد که همین معنی جدید را بیکند و خواننده را وامیمعنی جدیدی خلق  

 آفریند.به دیگرسخن از غیاب معنا، معنا می .یا راوی، کشف کند

ترتیبسرانجام می توفیق حافظ در  این  توان گفت که راز  وادارکردن  دادن  ابیات و 

گوها  وخواننده به ادراك مفهومی متفاوت از راوی، در این نکته نهفته است که این گفت

براساس واژه بیرونی استوار نشده است؛ بلکه مخاطبه  های  ها و عبارتبر حادثه و امر 

بر گذشته اساس  در  که  بنا شده است  متن  در  استوار است؛  منفرد  فرهنگی خواننده  ی 

پیش  کهچنان همین  بر  تکیه  اندوختهبا  دانش  و  گونهآگهی  به  خواننده  ی صدایی  شده، 

گونه  یابد. همانشود و معنایی متفاوت با راوی یا شاعر از متن درمیمستقل در متن وارد می

کند،  گو در درون هر کلمه نفوذ میونویسد: »گفتی آثار داستایوسکی میکه باختین درباره
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برمی نبرد  به  را  بهآن  را  صدا  یک  و  میوسیلهانگیزاند  منقطع  دیگر  صدای    کند ی 

(Meyler,1997:108به دیگرسخن، حافظ در مقام شاعری توانا با شیوه .)  ای بسیار دقیق

معنایی    ،دهد تا خودصورت منفرد و مستقل در مقابل متن قرارمیو سنجیده، خواننده  را به

 بخشد.تشخص میجدید بیافریند یا حداقل به معناهای قبلی  

 

 هایادداشت

 (.راستاریو  ادداشت ی ) است  سندهینو  حی ترج ،ینوشتار صورت نیا. 1

برد، معموال برای تأکید یا برای  کارمی ی تجاهل عارف از نوعی که سعدی به عنوان نمونه در آرایه . به 2

 سراید:  که وقتی می کند، چنان از امری قطعی و یقینی  به صورت پرسش یاد می   جلب توجه خواننده، 

 ی نوری پری یا لعبت حوری ملک یا چشمه

 

 باشدر گلبن گل سوری چنین زیبا نمیـ که ب 

 ( 150: 1362)سعدی،                         

که در بیشتر موارد سعدی ویژه آنمنظور اظهار شگفتی است، نه در تردید در اصل دیدار. به

 در کاربرد این آرایه یا بالفاصله رمزگشایی کرده یا رمزگشایی آن بسیار آسان است: 

 ا دهانتـــ لعل است یا لبانت، قند است ی 

 

 رت نگیرم نیکم یقین نباشدـــ ا در بـــت 
 

 (148)همان:                                  

طلبد که از ی تجاهل عارف در شعر سعدی مجالی مفصل میدرهرحال بحث در مورد آرایه

حدود این نوشته خارج است و هدف از آوردن این دو مثال آن بود که نشان داده شود در تجاهل  

شود و فقط یک معنا یا یک واژه یا به  واقعیت جهان مورد تردید واقع نمیطور سنتی،  عارف به

 گیرد. رود یا برای تأکید بیشتر، واقعیت مورد پرسش قرارمیکار میای دیگر بهجای واژه

نمونه3 این  یهای.  از  در متعدد  مثال  برای  دارد؛  وجود  جهان  کالسیک  آثار  در  آیرونی  گونه 

شاه آگاه است  اثر سوفوکل، خواننده در تمام مدت از حقیقت ادیپوس شاه،ی ادیپوس نامهنمایش

رود که  داند که او نادانسته پدرش را کشته است؛ بنابراین زمانی که این جمله بر زبان او میو می

اش انجام دهد و انتظار داشته باشد تواند گناهی مرگبار علیه خانوادهگوید: »تنها مردی ابله میمی

ها را بسیار بهتر از خود گوینده،  او پاداش دهند«، خواننده معنای ضمنی این جمله  خدایان به

یابد. این آگاهی خواننده در تقابل با نادانی قهرمان موقعیتی کنایی پدید آورده  یعنی ادیپوس، درمی

شود. همچنین در بسیاری از آثار شکسپیر ازجمله  است که اصطالحا آیرونی تراژیک خوانده می
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های مکبث، هاملت، رومئو و ژولیت بارها آیرونی نمایشی و بیشتر از نوع تراژیک جلوه  یشنامهنما

کرده است. در دوران جدید نیز آیرونی در متون گوناگون و انواع رمان و داستان کوتاه یافت  

اثر جورج اورول تا    حیوانات  یقلعههای کالسیک چون آثار داستایوسکی و  شود و در گونهمی

 مدرن جلوه دارد. های پست هنمون

کرده. چنان4 تمام شارحان اشاره  با عنایت به رسم رایج سرگرفتن و  که  این بیت  اند، تصویر 

افروزی به عنوان  سربریدن شمع ساخته شده است. در دوران قدیم و روزگار رواجِ شمع و شمع

ی چراغ نیز کاربرد داشته است( چندی که از تر برای فتیلهمنبع روشنایی )که به شکلی وسیع

های فتیله،  شدن خاکستر یا زائدهی شمع بر اثر انباشتهگذشت؛ شعلهمی ]یا چراغ[مع  سوختن ش

ی دیگری  گرفت. در این حالت مردمان سر فتیله یا ریسمان شمع را با مقراض یا وسیلهکاستی می

گشت.  تر میتر و فروزانگرفت و شمع یا چراغ برافروختهبریدند و به این ترتیب شعله باال میمی

چنین جا ضرورتی ندارد. همها در اینچنان فراوان است که تکرار آنواهد برای این معنی آنش

پرداز و افشاگر، و شوخی که بند زبان از طریق همین معنی است که تصویر رایج شمع سخن

ها تصویر دیگر در شعر فارسی  گوید پس الزم است که کشته شود و دهندارد و به همسایه راز می

و بارها تکرار شده است. حال اگر به این دو موضوع خوب نگریسته شود در ذات خود  ساخته  

ی شمع که از  . بریدن ریسمان یا فتیله1شود:  و در عمل، تضادی از جنس پارادوکس مشاهده می

چینی و افشاگری شمع  . سخن2های رایج برگرفته از زندگی روزمره مردمان برگرفته شده   عادت

ی هنر پای نهاده است. زیرا از  ی خالقیت شاعران به عرصهانگیز و در کورهالکه در ساختی خی 

یادآور زبانه یا [یا حداقل زبانش را    ]کشندیعنی می [زنند  برند و سرمییک سو شمع را سرمی

دارند و و از سوی دیگر درست کشیدن بازمیگفتن و زبانهبرند و او را از سخنمی  ]ی شمعشعله

 کنند. آورتر و در نهایت افشاگرتر میتر و زبانکشزبانه تر،او را زندهبا همین عمل 

ی قزوینی مخدوش است  پژوهان معتقدند مصراع دوم این دو بیت در نسخه. بسیاری از حافظ5

جا شده است. بر این اساس، بیت مورد نظر چنین خواهد بود: گیسوی چنگ ببرید به  و جابه

ان زلف دوتا بگشایند. چنین خوانشی نیز با تفسیر ذکر شده در این  ناب/ تا همه مغبچگ  مرگ می

 نوشتار هماهنگ است. 
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