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دار حافظزلف تاب

»زلف«هاي حافظ در پيوند با گزينيبه

لي دكتر كاووس حسن

دانشگاه شيراز

:چكيده

هاي يك سـرودة خـوب       ويژگي تريناز بنيادي » تراكم معاني «و  » پيوند واژگان «

سنجان هاي شعر فارسي در كانون توجه سخن      ها، همواره، در دوره   اين ويژگي . است

هـاي  هاي ادبي شعر امروز ايران نيز، در پيشروترين گونه        ترين ديدگاه تازه. بوده است 

. آورنـد را از عوامل برتري شعر به شمار مـي        » پيوند واژگان «و  » تراكم معاني «خود،  

هـاي بسـياري پديـد آمـده     هاي حافظ، تا كنون نوشـته رة تناسبات لفظي سروده دربا

گـويي، از همـة شـگردهايي كـه حـافظ           در اين نوشتار، براي پرهيز از كلـي       . است

سخن، براي رستاخيز كالم خود بهره برده و به كاربسته اسـت، تنهـا بـه يـك         شيرين

ـ    » گزيني در پيوند واژگان   به«ترفند يعني    زلـف،  «ا در حـوزة يـك واژه        و آن هم تنه

.پرداخته شده است» ...گيسو و مو

ها، در كارگاه خيـال حـافظ، چنـان      هاي متناسب و گزينش بهترين آن     فراخواني واژه 

هـاي  هاي ممكـن، بـا بهتـرين شـيوه        ترين نقش گيرد كه شايسته  مقتدرانه صورت مي  

.و شگفت استهاي نهايي اين كارگاه شگرف پرداخت، در قالب غزل، از فرآورده

گزيني، تراكم معاني، پيوند واژگان، زلـف، مـو،         ها، به حافظ، آرايه :هاكليد واژه 

. گيسو

درآمد
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» 1تراكم معاني «و  » پيوند واژگان «شناسان روشن است كه     بر همة سخن  

ها، همواره،  اين ويژگي . هاي يك سرودة خوب است    ترين ويژگي از بنيادي 

سنجان ز گذشته تا كنون، در كانون توجه سخن       هاي شعر فارسي، ا   دورهدر

هـا در اشـعار     شـناس بركـارايي ايـن ويژگـي       بوده است و منتقدان سخن    

.اندگون پاي فشردهگونه

هـاي ادبـي شـعر امـروز ايـران نيـز، در پيشـروترين               ترين ديدگاه تازه

را از عوامل برتـري بـه       » پيوند واژگان «و  » تراكم معاني «هـاي خود،   گونه

.آورندميشمار 

هـاي آسـمان    ترين سـتاره  گمان، از درخشان  خواجه حافظ شيرازي، بي   

هاي او را ترفندها و شگردهاي گوناگون هنري        ادب فارسي است و سروده    

خوانندگان شعرهاي حافظ   . اندبركشيده و در جايگاهي بسيار بلند برنشانده      

روند  او ميهايهاي همگون و ناهمگون به سراغ سروده      كه با انگيزش  با آن 

اي ديگر و با شگردي ديگر، از شيريني        او، جوانمردانه، هر كدام را به شيوه      

.گرداندروا و شاداب بازميچشاند و كامگفتار خود مي

بـه دنبـال    انـد و  كاه روزگار به سـتوه آمـده      آناني كه از دردهاي جان    

ترين انيگردند، با پناه بردن به ديوان خواجه توف       دار سخن مي  هاي نيش تيغ

.گيرندكشند وآرام ميفريادهاي خود را از حنجرة شعر او برمي

تـرين  اند و به دنبـال روشـن      آناني كه از تنگناي كرة خاك خسته شده       

گردند با پناه بردن به ديـــوان خواجه، در هاي معرفت و حقيقت مي  ستاره

.گيرنديابند و آرام ميترين خورشيدها دست ميآسماني بلند، به نوراني
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اند و براي مـرهم     گي آن آزرده  نواختي سخن و روزمره   آناني كه از يك   

گردند، بـا پنـاه بـردن بـه ديـوان      درون به دنبال شيواترين گفتار هنري مي     

تـرين ترفنـدهاي گفتـاري      ترين پديدة هنري، در شايسته    خواجه با شگفت  

:راستيشوند و به جهند و سبك ميشوند و به شيدايي برميرو ميروبه

2       نيست ممكن جز ز سلطاني شگرفجمع صورت با چنين معني ژرف

ها در سـر خامـة جـادويي    اين همه، از آن رو پديد آمده است كه واژه 

ها دگرگون شـده    اند و جنسيت آن   هاي هنري شده  خواجه، تبديل به پديده   

نيان ها را در همان جايگاه پيشي     توان آن اين گونه است كه ديگر نمي     .است

ها از زندان زبان هنجار گريختـه و هنـري   آن. ديد، شناخت و گزارش كرد    

اند، صورت و معنا را در اثر اي كه يافتهتازهها با خصلتاين واژه. اندشده

.اندناپذير در هم سرشتهاي تجزيههنري به گونه

يابـد و تبـديل بـه شـيء هنـري           در شعر، زبان موجوديت ديگري مي     «

توان آن را به عناصر سازندة آن تجزيه         درك زيبايي شعر نمي    شود براي مي

مجموعه را بايد با هم ديد تجزية شعر به شـكل  و محتـوا، انتزاعـي              . كرد

كه براي شناختن آب به عنوان آنچه     مثل اين . فايده و بحثي متروك   است بي 

زيبايي درياچه و آبشار مديون آن است، بحث را به اكسـيژن و ئيـدروژن               

اين گونه بگوييم ما وزن شعر را دوست نداريم، زيرا مضمون آن            . يمبكشان

كـه بگـوييم از زيبـايي درياچـه خوشـمان      را دوست نـداريم، مثـل ايـن      

)16موحد، ص(»... .آيد آيـــد، زيــرا از ئيدروژن خوشمان نمينمي
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هاي حافظ، تا كنون بسـيار نوشـته شـده          دربارة تناسبات لفظي سروده   

ها شود، فهرسـتي دراز دامـن پديـد         اي به آن   تنها اشاره  است، كه چنانچه  

3.خواهد آمد

»زلف«گزيني و پيوند واژگان در پيوند با به

سـخن، بـراي    در اين نوشتار، از همة شـگردهايي كـه حـافظ شـيرين            

رستاخيز كالم خود بهره برده و به كار بسته است، تنهـا بـه يـك ترفنـد،                  

كنيم  و آن هم تنها در حوزة يك واژه نگاه مي          »گزيني در پيوند واژگان   به«يعني

.سراي بزرگ را باز نماييممندي اين سخناي از توانتا گوشه

هـاي حـافظ،    هاي آن در سروده   در غزليات حافظ واژة زلف و مترادف      

هايي از آن در سخن آمده كاربرد فراوان يافته است، اما در هر بيت، ويژگي

.به شايستگي در پيوسته باشدهاي ديگر بيت است كه با واژه

هـا را در    حافظ، با هنرمندي ويژة خود در يك بيت، دسـت همـة واژه            

صـدايي  هـا را در هـم     ها را در هم پيچيده و آن      گردن هم انداخته، پاي آن    

.هنري خاصي، به حمايت از يكديگر واداشته است

اند، هنشيني داشت هايي كه در فرهنگ و زبان ما، به دليل تناسب، هم          واژه

انـد، معمـوالً در شـبكة خيــال      روي هم قرار گرفته   يا به دليل تضاد، روبه    

.خوانندشوند و در هنگام كاربرد همديگر را فرا ميتداعي ميشاعـر
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پيوند واژگان از راه مراعات نظير، ايهام، ايهـام تناسـب، ايهـام تضـاد               

يبايي سخن شود و بر زباعث ايجاد هماهنگي و موسيقي معنوي شعر مي...و

اما چيزي كه در ايـن مقالـه مـورد نظـر اسـت، آن اسـت كـه               . افزايدمي

تـر از يـك تناسـب       پديدآوري پيوندها فراتر و هنري    شگردهاي حافظ در  

هـاي بسـياري ديگـر از شـاعران ديـده      سادة واژگاني است كه در سروده     

.هاي بالغي نموده شده استشود و در كتابمي

ها، در كارگاه خيال حافظ، چنـان        بهترين آن  ها و گزينش  فراخوني واژه 

هـاي ممكـن، بـا بهتـرين      ترين نقـش  گيرد كه شايسته  مقتدرانه صورت مي  

هـاي نهـايي ايـن كارگـاه        هاي پرداخت، در قالب غزل، از فـرآورده       شيوه

از همين روست كه از ديرباز همواره شـنيده شـده   .شگرف و شگفت است   

اي از آن را برداشت و توان واژهمياي است كه ن   شعر حافظ به گونه   «است

و نيـز از همـين روسـت كـه ايـن سـخن              » اي ديگر به جاي آن نهاد     واژه

.اي گسترده يافته استپذيرشي فراگير و آوازه

هاي كهن  بيني در نسخه  هاي ذهني و با اندكي باريك     با رهايي از عادت   

زي، هاي مشـهور امـرو    ها با نسخه  خطي و سنجش بعضي از اختالفات آن      

آيا ذوق شاعرانة ايرانيـان     : توان اين پرسش را با دليري بيشتر پرسيد كه        مي

هاي او را بـا     دوست، در اين چند سدة پس از حافظ، برخي از گفته          حافظ

كه طرح اين پرسش بـه مـذاق         است؟ با آن   تر نياراسته گزيني شايسته جاي

ين پرسش پاسـخ    آيد اما چنانچه براي ا    دوستان گوارا نمي  بسياري از حافظ  
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اي كاسـته  مثبت گمان نكنيم باز هم هرگـز از شـكوه شـگفت حـافظ ذره          

.نخواهد شد

***

هاواكاوي نمونه

همچنان كه در ايـن نوشـته خـواهيم ديـد      : به سخن خويش باز گرديم    

هـر  ... هايي چون سلسلة زلف، شام زلف، چين زلف، زره زلف و            تركيب

د در همان بيـت بـا ترفنـدي هنـري           نشين خو اي هم كدام در پيوند با واژه    

:اندگزيني شده و به جمع واژگان بيت راه يافتهبه

4:نگريمبراي نمونه چند بيتي را باز مي

اينواز آمدهفرصتت باد كه ديوانهاي  اي كه با سلسلة زلف دراز آمده

)1/6(

زلـف  » سلسـلة «،  )در مصراع دوم  (» ديــوانه«در اين بيت در پيوند با       

هـاي  يا به عبارتي ديگر در مصراع دوم از ميان همـة ويژگـي            . است آمده

در پيوند  )در مصراع نخست  (»سلسله«انتخاب شده، تا با     » ديوانه«عاشق،  

.باشد

 سلسله و   -هاي آن اگر شاعر در مصراع نخست به جاي زلف و ويژگي         

جست، پيوند آن   بهره مي ...  از عناصري ديگر چون خال، قد، لب و          -دراز

حافظ سلسلة زلف، زنجير زلف و بند      . گسستبا ديوانه در مصراع دوم مي     

:هاي ديگرهم با ديوانه وعاقل و عيار پيوند داده استزلف را در سروده

استخوشچونزلفشدر بند دلكهداندگراعقل 

جير ماـي زنـد از پـردنـه گـوانـالن ديـاقـع
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)4/10(

وـلـسـلة مشكيـن كد آن ســه شـوانــل ديـقـع

ت ابروي دلدار كجاستـوشه گرفـدل ز ما گ

)7/20(

ه بسوختشد پريشان و دلش بر من ديوانو  ديد گير ترهجير سر زلف گـهر كه زن

)3./17(

ردـكدا ميـيي از دل شا گفت حافظ گلهان از پي چيست  گفتمش سلسلة زلف بت

) 11/137(

ندـكياريـعهـكهركسغمچهستم          ازبندوزنجيرشاگربينمستاسهلخموپرپيچطرةزان

)           7/184(

ر نبودترم از حلقة زنجيــــقـچ اليـيـهردم  كـا ميو رهمن ديوانه چـو زلف ت

) 1/203(

رآرمــي بـيدايـه شــر بـــه سـرنــو گت     ـردم دسي گيويــمرـيـجـر زنمگـ

)2/314(

ر كنمـجيـو زنف تــمگرش هم ز سر زل شنود   ه از آن شد كه نصيحتدل ديوان

)            2/336(

ه رومـوانـام دل دي  چند و چند از پي كار  نگزنجيروچوزلفمندستبعدازاين

) 5/350(

و گشت ديوانهلقة زلف تــوي حـه بـبود فرمـكـه قيد مجانين عشق ميخرد 

)          2/414(

***

        با صبا گفت و شنيدم سحري نيست كه نيستر جا نزندتـا دم از شام سر زلف تو ه

) 5/72(
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 بـراي زلـف، از صـفت        - واندكي صـبا   -در اين بيت، در پيوند با سحر      

» شـام «گمـان بـي .بهره جسته شده است   » شام«سياهي و نمود آن به گونة       

همچنـان كـه   .ه در اين بيت برگزيده اسـت اي است كه خواجبهترين واژه 

به همين گونـه در پيوسـته       » سحرگاه«و  » شبرنگ«با  » شام«دربيت زير هم    

:است

د اين غريب      در سحرگاهان حذر كن چون بنالو گ تام غريبان طرة  شبرنگفتم اي ش

) 7/14(

***

 بـرافروخته بودزد و آن سنگين دل      در رهش مشعلي از چهرهكفر زلفش ره دين مي

) 3/205(

هـاي پيشـين، از     ، براي زلف، برخالف بيت    »دين«در اين بيت در پيوند      

زمـان بـه    بهره جسته شده است، تا سياهي، پريشاني و كثرت را هم          » كفر«

هـايي چـون    بـا واژه  » كفر زلف «در ابيات زير هم     . اي هنري بنماياند  گونه

:در پيوسته است... و » سحر«، »آشوب«، »رهبر«، »راهگم«

دــر آيفتا اگر بداني هم اوت رهبــ    گرد   راه عالمم كم كه كفر زلفت گمـتـفـگ

)         4/224(

اي و بيماريز سحر چشم تو هر گوشهاي و آشوبيو هر حلقهـف تـر زلـفـز ك

)         2/432(

***

كندود عزم وطن نميزان سفر دراز خرفت به چين زلف اوگرد من تا دل هرزه

)         2/185(
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» چـين زلـف   «،  »وطـن «و» سـفر «،  »گردهرزه«در اين بيت، در پيوند با       

، بـــا   )كشـور چـين   (گزيني شده است، تا چـين در معنـي دوم خـود           به

.هاي يادشده، در پيوسته باشدواژه

:»بت«و » نافه«همچنين است در بيت زير، پيوند چين با

خواستم ز بخت       در چين زلف آن بت مشكين كالله بـودميـه آن نافة مراد كـ

)3/208(

*** 

چون عود گو بر آتش سودا بسوز و سازف تو آرزوست    آن را كه بوي عنبر زل

)        3/251(

عنبـر  «،  )در معني غير مقصـود    (» ساز«و  » عود«در اين بيت در پيوند با     

هاي ديگر بيت، نيز به شيوة غريبي، آن       البته واژه  .گزيني شده است  به» زلف

:هاي ديگر رها نيستاي از واژهاند، كه هيچ واژهچنان در هم تنيده

عود+ عنبر)+ آرزو(بو

سوز+ سودا+ آتش+ عود)+ زلف(عنبر

در (در پايان مصـراع  » ساز«با  ) نوعي ساز (در معني غير مقصود   » عود«

هاي ديگر حافظ هـم، هرگـاه   در سروده. در پيوند است ) معني غير مقصود  

بويايي زلف معشوق مورد توجه بوده و با اوصافي چون عنبرين يا عبيرين             

هايي مانند عطر، عطار، شمه، نكهت، مشام، طبله، غاليـه،          وصف شده، واژه  

ايـن  . اند، تا رهـا نباشـد     آن وصف را در بيت حمايت كرده      ... صبا، باد و    

.شودي ديده ميويژگي در ابيات زير به روشن

استفيض يك شمه ز بوي خوش عطار منير افشانش ـعطر گل و زلـف عب  طبلة 
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)5/50(

وستـبسا گشت و خاك عنبركه باد غاليهر تـو شانه زدي زلف عنبرافشان را مگ

) 5/58(

رـبـاد بـن سخن از يـاي دل خام طمع ايزلف چون عنبر خامش كه ببويد هيهات    

) 3/243(

بـه هر شكسته كه پيوست تازه شد جانشا زلف عنبرافشانشت صبـو برشكسـچ

)    1/273(

ساي تو خوشهم مشام دلم از زلف سمنهم گلستان خيالم ز تو پر نقش و نگار      

)   4/280(

ه سـر زلف عنبري بشكـنـتو قيمتش بـچو عطرساي شود زلف سنبل از دم بـاد   

) 6/387(

ار بماني كـه بوي او داريـادگـ بـــه يو داري      ــصبا تو نكهت آن زلف مشك ب

) 1/435(

گريوهـلـسايي و گل به ج صبا بـه غاليهآيند    روند و ميبه بوي زلف و رخت مي

)             14/441(

***

 تا دل شب سخن از سلسلة موي تـو بودبود      ا قصة گيسوي تو ـة مـلقـدوش در ح

)               1/204(

قصـة  «و  » سـخن «،  »شـب «،  »حلقـه «،  »دوش«در اين بيت در پيوند با       

گزيني شده است و تراكم معاني از راه پيوند آشكار و پنهان همة،        به» گيسو

ين گونة  ترساده. ترين شكل خود، در بيت، پديد آمده است       ها به هنري  واژه

:آن چنين است

» دوش«و پيونـد    » شـب «با  ) ديشب=در معني نخست  (»دوش« پيوند -

.»سلسلة مو«و » گيسو«با ) شانه=در معني دوم(
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)هر دو در معني غير مقصود(» حلقه«با » در« پيوند -

و » سلسـله «و  » گيسو«با  ) چين و شكن  =در معني دوم  (» حلقه« پيوند -

.»مو«

... .و » سلسله«و » بش«با » گيسو« پيوند -

گيسوان :شود كه و باالخره در نيمة پنهان بيت با چشمي ديگر ديده مي          

بر روي دوش او ريختـه      ) شب(وار و سياه  يار خواجه، حلقه حلقه، سلسله    

.5است

***

ايم         همچون بنفشه بر سر زانو نهادهزلف سركشش سر سودايي از مالل    بي

) 7/355(

» زلـف سـركش  «، »سر زانـو «و » سر سودايي«در اين بيت، در پيوند با     

كه بـر   (» زلف«به خوبي متناسب با     » سركش«گزيني شده است و صفت    به

با توجـه بـه     (برگزيده شده است و ارتباط سودا و مالل         ) سر كشيده شده  

.در خور توجه است   ) با توجه به رنگ آن    (، سودا و زلف بنفشه    )معني آن 

. آمـده اسـت   » نـاز نـرگس   »  «زلف سركش «در چاپ آقاي سايه به جاي       

، »سـر سـودايي   «در كنـار  » ناز نـرگس  «كه در آن جا نيز    ) 355ابتهاج، ص (

.خوش نشسته و لطف آن كمتر از اين نيست» سر زانو«، »بنفشه«، »مالل«

:ها رفتاري همان گونه داشته استدر بيت زير نيز خواجه با واژه

دل سودازده از غصه دو نيم افتاده استدر دست نسيم افتاده است   تا سر زلف تو 

)1/36(
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هـاي  ارتباط بـا ويژگـي    بي» دونيم«و  » افتاده«هاي  در اين بيت نيز واژه    

، شكسـته و دو نـيم شـده         »افتاده«زلف نيستند، ضمن آن كه انگار چيزي      

.است

» دل«يرا بـرا  )دچـار اخـتالل   (» سودازده«هاخواجه از ميان همة صفت    

در پيوند باشد و به جـز آن بـه          » غصه«و  » زلف«گزيني كرده است تا با      به

دل «چنانچه مثالً بـه جـاي   .نيز كمك كرده باشد » س«حروفي  موسيقي هم 

آمده بـود،   ...و  »امدل بيچاره «يا  »امدل ديوانه «هايي چون   تركيب» سودازده

.آمداين پيوستگي و برجستگي هنري پديد نمي

اي ديگـر چـون     از واژه » زلـف «ير نيز اگر خواجه به جــاي       در بيت ز  

خال،

» رهگذر«و» دام«،  »افتاده«كرد، پيوند آن با     استفاده مي ... روي، چشم و  

:گسستمي

      درهگذر كيست كه دامي ز بال نيست       كس نيست كه افتادة آن زلف دو تا نيست

)                                               1/68(

را در پيوند با زلف همواره با توجه به وجه ايهـامي           » سودا«حافظ واژة   

:بردبه كار مي)سياهي و اختالل(آن 

 نيست از سوداي زلفت بيش از اين توفير ماو آمد شد جهان بــر من سياه       باد بر زلف ت

)7/10(

و زلفت سر سودازده درپـا فكنـمــا چتـاله    كــبـند قبــا اي مـــه خورشيدبگشا 

)          6/343(

مالل    ازسوداييسر)نرگسشنازبي(كششسرزلف   بي

ايمر زانو نهادهـشه بر ســفـنــون بـچـمـ ه
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)                                              7/355(

آيدـر نميد       وز آن غريب بالكش خبــــمقيم زلف تو شد دل كه خوش سوادي ديـ

)5/229(

و » بالكـش «،  »غريـب «،  »سـواد «،  »مقـيم «در اين بيت افزون بر پيونـد        

.ني شده استگزيبه» زلف«در پيوند با » خوش سواد«، تركيب »خبر«

خـوش  «هايي چون   از تركيب » خوش سواد «توانست به جاي  شاعر مي 

خوش «استفاده كند، اما بي گمان      ...و  » خوش محل «،  »خوش ديار «،  »مكان

با ) در معني بيماري  (و  » زلف«با  )در معني سياهي  (» سواد«و پيوند » سواد

.جام بگيردتوانست انترين گزينشي است كه ميبهترين و هنرمندانه» بال«

گزيني شده اسـت، تـا      به» سوادنامه«تركيب  » مو«در بيت زير نيز، براي    

و ) سـفيدي (=»بيـاض «و  » سـياه « بـا    –از يك سو به جهت رنگ       » سواد«

و از سويي ديگر در معني ايهـامي        )از ريشه كندن موي سياه    (= » انتخاب«

»انتخـاب  «و) دفتر=در معني ايهامي (» بياض«،  »شدهطي«،  »نامه«با  )مسوده(

. پيونـد يابـد   ...و  )گزينش شعر براي نوشـتن در دفتـر       =در معني ايهامي  (

:مانند استراستي چيره دستي شگفت خواجه در پيوند واژگان بي

       بياض كم نشود گر صد انتخاب روددـوي سيــاه چون طي شـامـة مـ   سواد ن

)    8/214(

***

ست كه زير سلسله رفتن طريق عياريست   ي    خيال زلف تو پختن نه كار هر خام

)       4/65(
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همچنـان كـه    . در پيوند است  »خام«با  » خيال زلف پختن  «ين بيت،   در ا 

» طريـق «و » طريق«با » عياري«و » عياري«با » سلسله«و  » سلسله«با  » زلف«

هـر  «در چاپ سـايه بـه جـاي         . اندگزيني شده و در هم تنيده     به» رفتن«با  

)65ابتهاج، ص. (ضبط شده است» خامان است«، »مي استخا

چيزي نيستتاب آن زلف پريشان تو بيچيزي نيست    خواب آن نرگس فتان تو بي

)           1/74(

در مصراع نخست اين بيـت و پيونـد        » فتان«و  » نرگس«،  »خواب«پيوند

ر د»تـاب «در مصراع دوم آشكار اسـت، امـا         » پريشان«و  » زلف«،  »تاب«

گزينـي حـافظ را     در پيوسته است، تا به    » پريشان«نيز با )تب(=معني دوم 

.بهتر بنماياند

هايي چون جعد، كفر، چين، شـام    هاز واژ »تاب«چنانچه خواجه به جاي     

در معنـي   » تـاب «. آمدكرد، اين برجستگي هنري پديد نمي     استفاده مي ...و

ر سازي حـافظ بـوده      با زلف، بارها دستماية تصوي    » خشم«و  » تب«ايهامي  

.است

طره بگشايد  آنصبا زكاخراينافهبويهـ  ب

هادر دلافتادخونهچمشكينش)جعد(زلف  تاب

)2/1(

ر سر عتـــاب رودبـــ  ور آشتي طلبم ـه تاب رودر زلفش زنم بــر سـچو دست ب

)1/214(

لب را و جان و دل فدا كردملبتبرنهادمكشيدم در برت ناگاه و شد در تاب گيسويت   

)7/309(

***
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ور ز هندوي شما بر ما جفايي رفت، رفترفتدست زلف مشكينت خطايي رفت،زگر

)1/83(

برگزيده است، تا بـا     » زلف«را براي » مشكين«شاعر در اين بيت، صفت      

در پيوسـته   »هنـدو «و از آن جا بـا       )شهر ختا =در معني غير مقصود   (خطا  

را بـراي زلـف     » هنـدو «يا به عبارت ديگر در مصراع دوم، استعارة         . باشد

هـاي  حافظ در سروده  .در پيوند باشد  » مشك«و  » خطا«برگزيده است تا با     

:چنين رفتاري كرده است، از جمله» خطا«ديگر خود نيز، بارها، با 

بابد   نميزينمكموگشتخونامنافهچونجگر

 زلفت سخن از چين خطا گفتمباكهآن جزاي

)6/60(

زند هر لحظه تيغي مو بـر اندامم هنوزميشبي زلف تـو را مشك ختن         از خطا گفتم 

)4/57(

بينمر دور است همانا كـه خطا ميـفكـردن         تـان نافه گشايي كـخواهم از زلف ب

)3/47(

كنـيم، بهتـر    يوجو م حال كه در اين منطقه از حوزة خيال حافظ جست         

حـافظ نافـه را بـه    .در پيوند با زلف نيز اشاره كنيم  » نافه«است به كاربرد    

هـاي خـود در   دليل تناسبات چندرويـه، بـا عناصـر مختلفـي در سـروده            

:پيونددمي

... به تناسب رنگ آن، با سياه، مشكين و -

... به تناسب بوي آن، با غاليه، مشك، صبا و -

... آهو، چين، بت و  به تناسب منشأ آن با-

... . به تناسب تكوين آن، با خون، دل، جگر و-
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اخر صبا زان طره بگشايد    ـاي كهـافـوي نـه بـب

هازلف مشكينش چه خون افتاد در دل) جعد( ز تاب 

)2 /1(

ه بودكاللـــف آن بت مشكيندر چين زلت       ـخواستم ز بخآن نافة مراد كـــــه مي

)3/208(

وددر شـرده پ دم در كش ار نـه باد صبات       ـحافظ چو ناقة سر زلفش به دست توس

)10/1(

شرمزنـهاي عزيز است به هم بياه          جاي دلـ از آن زلف  س كن گشاييادب نافهبه 

)4/74(

واركنافة زلف ينفس،  اي دم صبح خوشراد نيست       ـالية مـيش را غـزم عـمجلس ب

)3/403(

خوييوشبوييش ز خبودياگربودي خوشآن طره كه هر جعدش صد نافة چين ارزد       

)4/484(

***

كه شمع رويش به رهم چراغ داردشب تيره چون برآرم ره پيچ پيچ زلفش            مگر آن

)3/110(

گزينـي شـده اسـت، تـا بـا          به» ره پيچ پيچ  «،  »زلف«در اين بيت براي   

اي در  در پيوسته باشد، و هـيچ واژه      » چراغ«و» راه«،  »شمع«،  »تيره«،  »شب«

شب ظلمات و   «در چاپ سايه مصراع اول بيت به صورت       .ها نباشد بيت ر 

)110ابتهاج، ص. (آمده است»بيابان به كجا توان رسيدن
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و سـفيدي روي  » شب، تاريكي و تيرگي«سياهي زلف در نمود تشبيهي     

تصوير آشنايي است كـه خواجـه   »روز، روشني و چراغ«در نمود تشبيهي  

:بارها آن را تكرار كرده است

اش مشعلي از چهره برافروخته بـوددل     در پيزد و آن سنگينر زلفش ره ديـن ميكف

)3/205(

خوردمديدم و جامي هاللي باز ميرخت ميجستم   شبي دل را به تاريكي ز زلفت بازمي

)6/309(

طمع به دور دهانت ز كــام دل ببريدممت بـه روز عمر نبستـفـاميد در شب زل

)8/313(

يار گذاري شب و روزرخ و زلفباهكاي

داريـيشامفرصتت باد كه خوش صبحي و

)2/437(

ها بــــا دل مجروح بالكش دارمجنگ غمزه بيار و زره زلف كــه منناوك

)6/317(

ديده است، بنابراين بر » زره«جا، حافظ، زلف يار خويش را به گونة    اين

در »زره«كشند كه با    هايي در بيت صف مي    هميشگي او، واژه  اساس شيوة   

» بالكـش «و  » مجـروح «،  »جنـگ «،  »نـاوك «از همـين رو،     . پيوسته باشند 

.شوند تا در هم تنيده شونددرنگ در كنار زره حاضر ميبي

در پيونـد بـا     »زره، كمند و زنجيـر    «هاي ديگر هم با   خواجه در سروده  

:زلف، چنين رفتاري كرده است

زره مويي كه مژگانش ره خنجرگذاران زدد آرم      ـمنـمنش با خرقة پشمين كجا اندر ك
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)8/147(

السلـار سـتـواه گرفـدخـردن بـشد گمي نوش و جهان بخش كه از زلف كمندت 

)7/296(

چون كمند خسرو مالك رقـاب انداختيفـوز بـراي صيد دل در گردنم زنجير زل

)01 /-

224(

همين زلف بافتة زنجير شده كه در شكل كمند بـه گونـة ابيـات بـاال                 

گري كنـد بـا     خودنمايي كرده، چنانچه در چشم حافظ، همچون مار جلوه        

:شودهمنشين مي» اكتري«و » شفاخانه«، »خستن«هايي ديگر چون واژه

       ز لب خود بـه شفاخانة ترياك اندازدل مارا كه ز مار سر زلف تــو بخست

)5/256(

در شبكة خيالي حافظ هنگـامي كـه ويژگـي خميـدگي زلـف ديــده          

درنگ مواردي چون حلقه، دام، دانـه، صـيد، مـرغ و گـاهي              شود،  بي  مي

:شودچوگـان و گوي تداعي مي

ن است           ز كارستان او يك شمه ايـــــن استـر و ديـفـدام كخم زلف تــــو 

)1/54(

 نقطة دوده كه در حلقة جيم افتاده استدر خم زلف تو آن خال سيه داني چيست      

)3/36(

    آه كز چاه بــــرون آمد و در دام افتاددر خم زلف تـو آويخت دل از چاه زنخ    

)8/105(

   اي بسا مرغ خــرد را كه به دام اندازديـــر خم زلف نهد دانة خال    گر چنين ز

)2/144(

  دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زدجان علوي هوس چاه زنخدان تو داشت   
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)6/146(

 يك مرغ دل نماند نگشته شكــار حسناز دام زلف و دانـــة خال تو در جهان    

)          5/383(

گر دست رسد در خم گيسوي تـو بازم        چون گوي چه سرها كه به چوگان تو بازم

)  1/324(

***

كه بيش از اين سخن به درازا نكشد تنها به چند نمونـة ديگـر،          براي آن 

.افكنيمبه اشاره نظر مي

و » پـردة زلـف   «: شودديده مي » زلف«در دو بيت زير دو تركيب براي        

سان دارند، اما كـاربرد     كه اين دو تركيب كاركردي هم     با آن . »نقاب زلف «

گزينـي  منـدي خواجـه در بـه      گر توان ها در اين دو بيت نشان     هنرمندانة آن 

هايي چون ماه، خورشيد، آفتاب و سحاب وجود دارد، واژهجا كهآن. است

:دهدمي» نمايش«، »پرده«را در گونة » زلف«

ست كه در پيش سحــابي دارد آفتابيف       نمايش ز پس پردة زلماه خورشيد

)          3./118(

را در  » زلـف «اسـت،   » محراب«و» ترس«،  »كافر«جا كه سخن از     و آن 

:بيندگونة نقاب مي

كه محرابم بگرداند خم آن دلستان ابروترسم   بندي نقاب زلف و ميدل نميتو كافر

)         7/401(

همراه شده اسـت    » شكسته«و  » خون  «با  » ستنزلف شك «در ابيات زير  

:تا بر تأثير آن بيفزايد

حافظ اين قصه دراز است به قرآن كه مپرسفتمش زلف به خون كه شكستي،گفتا  گ
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)        8/264(

د جانشـبه هر شكسته كه پيوست تـازه شچو بر شكست صبا زلف عنبرافشانش

)           1/273(

مـيــز هـ را بشكست و پيمـــان ن7 زلفاد آن كـو به قصد خون مـــايـاد ب

)      5/353(

تركيـب » جوالن«و  » فتح«،  »پرچم«همچنان كه در بيت زير در پيوند با         

:به گزيني شده است» زلف خاتون ظفر«

ديدة فتح ابــد عاشق جوالن تو بادزلف خاتون ظفر شيفتة پرچم توست      

)2قطعه/ 1              (

» سر زلـف سـخن    «تركيب  » انديشه«و  » قلم«و در بيت زير در پيوند با        

:گزيني شده استبه

تاسر زلف سخن را به قلم شانه زدندكش چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب

)7/177(

آمده » تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند«در چاپ سايه مصراع دوم  

.است

گيرينتيجه

ويژه پيوند افقي واژگان،    مندي حافظ شيرازي در معماري سخن به      توان

. هاي او را از ديدگاه هنري در جايگاهي بسيار بلند برنشانده اسـت            سروده

هـاي هنـري آن، گـاهي از ديـدرس بسـياري از             آن قدر بلند كه زيبـايي     

.رودشناسان بيرون ميسخن
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ايـن  . آيـد ر كسي مـي   برخي از اين پيوندها در نگاه نخست به چشم ه         

اما برخـي   . شودگونه از تناسبات در شعر شاعران ديگر هم بسيار ديده مي          

هـاي زيـرين بيـت،      هاي نامرئي و در اليـه     ها در شعر حافظ، با نخ     از واژه 

هـاي  ايـن پيوسـتگي   . اندهنرمندانه به هم بسته و ماهرانه در هم بافته شده         

كنند و در ه را از ديگران جدا ميپنهاني هستند كه سهم خواجپنهاني و نيمه

.نشانندجايگاهي يگانه مي

اند و در اين نشين شدههايي كه با زلف هم   با نگاه دوباره به كاربرد واژه     

.شوداي از آن آشكار شد، درستي اين سخن با قوت تأييد ميمقاله گوشه

هايي چون زره زلـف، سلسـلة زلـف،    نگرانة كاربرد تركيبسخن ژرف 

، چين زلف، عنبر زلف، تاب زلف، خم زلف، نقاب زلف، پـردة             كفر زلف 

هـاي شـعر حـافظ را بـا         تـوان واژه  دهد كه چرا نمـي    نشان مي ... زلف و 

.گزيني بهتر از آن تغيير دادجاي

چنانچه هنگام خواندن شعر حافظ اين ترفنـدهاي هنـري بازشناسـي و             

آن صـد   دريافت شود، بي گمان براي خوانندة صاحب ذوق، لذت هنـري            

هاي گونـاگون  نيز چنانچه هنگام بررسي دگرساني درنسخه     .شودچندان مي 

شعر حافظ اين ويژگي فراگير سخن او از ابزارهاي اصلي سـنجش نباشـد             

.دستيابي به شعر راستين او ممكن نخواهد بود

:و به راستي كه

شد قلندري داندنه هر كه سر بتراتر ز مو اين جاست        هزار نكتة باريك

هانوشتپي
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اي گزينش كنـد  ها را به گونهها و تركيببدان معناست كه شاعر واژه    »تراكم معاني  «.1

ها را سامان دهد كه سرودة او تنها به يك معني واحد، محـدود نگـردد، بلكـه    و آن 

گذشـتگان بـه ايـن    .هاي مختلف، معاني متفـاوتي را از آن دريافـت  بتوان از زاويه 

:توان در نمونة زير بازديدگفتند شكل سادة آن را ميمي»اتساع«دشگر

به كه نفروشند مستوري به مستان شماكس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت  

-3 اطـراف  -2 زمان -1(:توان بازشناخت را در چهار معني ايهامي مي     » دور«واژة  :الف

)گردش كره چشم-4دور زدن در مجلس شراب

 سود بـردن    -1(:توان بازنمود را در دو معني متفاوت مي     » ستن از عافيت  طرف برب «:ب

) چشم بستن و آسوده ماندن در اثر سالمت-2از سالمت

 عاشقان  -2 چشمان مست  -1(:توان گزارش كرد  مستان را نيز در دو معني مي      «واژة  :ج

وني در  يافته و معاني گونـاگ    »اتساع«اينك با توجه به اين معاني ايهامي بيت         )مست

.آن متمركز شده است

 جالل الدين محمد بلخـي، تصـحيح رينولـد نيكلسـون، اميركبيـر،              مثنوي معنوي، .2

.79، ص1393،  دفتر سوم،  بيت 1363

ها را نگارنده بـا همـدلي همكـاران         ها و متن همة آن     فهرست موضوعي اين نوشته    .3

 اسـناد بـراي اسـتفادة        است  و همـة آن      شناسي گردآوري و تهيه كرده    مركز حافظ 

.شناسي شيراز موجود استهمگان در مركز حافظ

.، به تصحيح عالمه قزويني به دست آمده استديوان حافظبر اساس  اين آمار،.4

عدد سـمت چـپ شـمارة    . استديوان حافظ به سعي سايه    ها مربوط به     شمارة بيت  .5

.غزل و عدد سمت راست شمارة بيت است

.دانشور محترم سركار خانم دكتر منيژه عبدالهي يادآوري كرده است اين تصوير را .6

كه به دليل هـم معنـايي آن بـا          آمده است، » عهد«،»زلف«در نسخة قزويني به جاي    . 7

.نمايدمناسب نمي» پيمان«
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.1377اميرهوشنگ ابتهاج، نشركارنامه، چاپ هفتم، : افظ به سعي سايهح.1

، سـال چهـارم،     )ادبيات و فلسفه  (كتاب ماه ، ضياء موحد،    »جادوي شعر گذشتگان  «.2

.1380شمارة هشتم،  خرداد

به كوشـش دكتـر خليـل خطيـب رهبـر، انتشـارات       :ديوان غزليات حافظ شيرازي .3

.1364شاه، عليصفي
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