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چکیده
از ویژگیهای بسیار برجسته و سرآمد سرودههای حافظ ،ساختار بسیار استوار و هندسه بسیار
سنجیده و بهنجار آنهاست .در این هندسه سنجیده و بهنجار ،واژهها و سازهها از میان واژگان
همرده چنان هشیارانه و استادانه گزینش شده و چنان تردستانه و شیرینکارانه از پي هم آمده و
چنان سنجیده و اندازه گیری شده ،همنشین گشته است كه دستکاری و دگرگون سازی هنری
را بر نميتابد و بسیار كم پیش ميآید كه بتوان بر این ساختار سنجیده انگشت نهاد و امّا و
اگری پیش آورد یا واژه ای را با واژهی همخوان دیگری جا به جا كرد و به هندسه سنجیده و
بهنجار آن آسیبي نرساند و پارهای از خردهكاریهای هنری آن را از دست نداد .در این گفتار كه
با درآمدی در باره ساخت ،ساخت زباني و ساخت هنری آغاز شده است ،كوشیده ایم با یادكرد
نمونههایي از سرودههای حافظ ،گوشههایي از هندسه سنجیده و دگرگون ناپذیر سخن او را
بازنماییم.
کلیدواژه :ساختزباني ،ساختهنری ،همنشیني ،جانشیني ،مهندسي سخن.





درآمد
سخن بر سر هندسه و هنجار و ساختار سنجیده و بسیار استوار سرودههای حافظ است.
ساختاری چنان استوار و هندسهای چنان بهنجار كه كم ميشود در آن دستي برد و واژهای را با
واژهای دیگر جابهجا كرد و به ریزهكاریهای هنری و هنجاری آن آسیبي نرساند .برای
آشکارسازی این ویژگي سروده های حافظ بجاست نخست اگرچه به كوتاهي از ساخت و
چیستي و چگونگي آن سخني به میان آوریم و سپس بر سر سخن حافظ رویم و پارهای از
تردستيها و خردهكاریهای شیرین و شگرفي كه چنین هندسه و هنجار سنجیده و سرآمدی را
از پي آورده است ،بازنماییم.
چنانکه در جای خود آشکار شده است ،ساخت یا ساختار یا سامانه ،پیکره (مجموعه)
بسامان و بهنجار با كارایي ویژه ،فراهمآمده از همنشیني و پیوند سنجیده چند پاره كوچکتر
است؛ برای نمونه ،خودكاری كه با آن مينویسیم یک ساخت است كه از پیوند سنجیدهی
پاره های كوچکتری چون میله ،تنه ،سر  ،كاله ،رنگ و  ...سامان یافته است و به كاری ویژه
ميآید :كار نوشتن .هریک از یکانهایي (پارهها و اجزا) را كه ساخت از همنشیني سنجیدهی
آنها سامان ميپذیرد ،مانند میله ،تنه و  ...در خودكار ،سازه (واحد ساختاری) نامیدهاند و
پیوندهای سنجیدهای كه این سازهها را به هم ميبندد و در كنار هم مينشاند و ساخت را
سامان ميدهد ،پیوندهای (روابط) ساختاری نام دادهاند.
بنیاد هر ساخت ،پیوند و همنشیني سنجیده سازههاست؛ چرا كه تا سازهها از روی حساب
و كتاب و هندسه و هنجار در كنار هم ننشیند ،و پیوندی سخته و سنجیده نیابد ،ساخت پدید
نخواهد آمد؛ به دیگر سخن همنشیني نسنجیده سازهها ساخت و سامان از پي نميآورد.
استواری و سرآمدی هر ساخت نیز از یکسو ،پیامد چیستي و چساني همنشیني سازههاست و
از دیگرسو ،پیامد بهگزیني خود سازهها .به سخني كوتاهتر ،سرامدی ساخت پیامد چگونگي
پیوند سازههای بهگزین است؛ یعني هرچه سازهها سنجیدهتر گزیده ،و سازههای بهگزیده،
هرچه سنجیدهتر كنار هم چیده شود ،آن ساخت استواری بیشتر و سامانهای سرتر خواهد
داشت.
استوارترین و سرآمدترین ساخت نیز ساختي است كه جایي برای امّا و اگر باز نگذارد و
جا به جایي و دست كاری را برنتابد و كسي نتواند بر آن انگشت بگذارد و بگوید اگر چنین و
چنان بود ،بهتر و بهنجارتر بود .از این باالتر ،كسي نه تنها نتواند با جا به جایي و دستکاری آن
را سنجیدهتر و پسندیدهتر سازد كه دستكاری و جابهجا سازی برخي از نازکكاریها و
خردهسنجیها آن را آسیب رساند.
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از آنچه گفتهآمد ،آشکار ميشود كه .1 :هر ساخت ،فراهمآمده از چند سازه است.2 .سازهها
با یکدیگر پیوندی ویژه و سنجیده دارد .3 .هریک از سازهها در سامانپذیری ساخت ،نقش و
سهمي دارد .4 .ساخت روی هم به كاری ویژه ميآید.
این را نیز بیفزاییم كه هر ساخت ،رویهای آشکار دارد با نام روساخت ،و بنیادهایي پنهان
با نام ژرفساخت.
اینک اگر از این دیدگاه به سخن بنگریم ،آشکارا خواهیم دید كه هر سخن – سخني كه
رساننده پیامي باشد -نیز یک ساخت است :ساخت زباني؛ چرا كه هم از چند سازه فراهم شده،
و این سازهها – كه واج ،تکواژ و واژه است ـ به شیوهای ویژه و سنجیده همنشین شده است و
روی هم به كارپیامرساني ميآید؛ برای نمونه :آسمان ،كشتي ارباب هنر ميشکند ،یک ساخت
زباني است با پیامي ویژه ،و فراهم آمده از این سازهها :آسمان +كشتي +ارباب +هنر +مي+
شکند .پیداست كه هریک از این سازهها كه در سامانپذیری این پیام و سخن ،نقشي و سهمي
دارد ،به شیوهای ویژه ،زنجیروار از پي هم آمده است .بر پایه همین از پي همآمدن زنجیرهای
سازههاست كه سخن را زنجیر گفتار نیز نامیدهاند .در هر زنجیره زباني سازههای از پي همآمده
و در كنارهم نشسته ،هریک جایي ویژه و كاری ویژه دارد؛ همانگونه كه با یکدیگر ،پیوندی
ویژه و سنجیده نیز دارد .این جای و كار و پیوند ویژه همان است كه در زبانشناسي راسته
(محور) همنشیني خوانده ميشود .پیوند سازهها در راستهی همنشیني بر پایهی هنجارهای
دستوری سامان مي پذیرد و هر سازه در جایي مينشیند كه هنجارهای دستوری خواستار آن
است .از اینجاست كه این پیوند سازهها را پیوند دستوری (نحوی) نیز ميخوانند .چیستي و
چگونگي این پیوند نیز در دستور زبان بررسي ميگردد؛ چنانکه در نمونه یادشده« :آسمان
كشتي ارباب هنر ميشکند» ،ساختار دستوری چنین است :فاعل +مفعول +مضافالیه +فعل.
این ساختار دستوری اینک با واژگاني ویژه نمودار شده؛ واژگاني كه هریک از رده و راسته
ویژهای است :آسمان از رده اسم است؛ ميشکند از رده فعل و  ...اما همین ساختار ميتواند با
واژگان بسیار دیگری نیز نمودار شود بياینکه ساخت دستوری آسیبي ببیند .برای نمونه اگر به
جای آسمان ،فلک یا روزگار یا هر واژه همرده دیگری (اسم یا اسمگونه) بنشیند ،ساخت
دستوری همان خواهد بود كه اینک هست .از اینروی هریک از سازههای یک ساخت افزون
بر پیوندهایي كه با سازههای همنشین خود دارد ـ سازههایي كه اینک در سخن هست ـ
پیوندهایي نیز با سازههای همرده دیگری دارد كه اینک در سخن نیست اما ميتواند باشد .این
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پیوند را زبانشناسان راسته (محور) جانشیني ميگویند.
آنچه زبانشناسان در باره ساخت زباني گفتهاند ،هرگونه سخني را فرا ميگیرد :هم شعر را و
هم نثر را ،هم سخنان گفتاری خودكار (روزمرّه) را و هم سخنان ادبي و هنری را .اما این





هست كه سخنان هنری ،برای نمونه شعر ،جز ساخت زباني یادشده ،ساختي هنری نیز دارد كه
از ساخت زباني آنها بسیار پیچیدهتر و باریکتر است .ساخت هنری سخن نیز همانند ساخت
زباني آن بر پایه دو راسته همنشیني و جانشیني استوار است ،با این دوگانگي كه راسته
جانشیني در ساخت زباني «باز» و گسترده است و هر واژه همردهای را فرا ميگیرد ،چنانکه اگر
یک ساخت زباني و دستوری اسم بود ـ با چشمپوشي از بافت معنایي سخن -هر اسم دیگری
ميتواند جایگزین آن گردد ،بياینکه ساخت آسیبي ببیند ،اما در ساخت هنری راسته جانشیني
«بسته» است و جایگزیني با واژگان اندكي ميتواند انجام گیرد؛ به دیگرسخن :دست گوینده باز
نیست تا از میان واژههای همرده فراوان یکي را برگزیند ،بلکه ناگزیر است از میان چند سازه
كه بیشتر شمار آنها اندک نیز هست ،به گزینش دست زند و آن را كه با حال و هوای معنایي و
ساخت و بافت هنری سخن او بیشتر ميخواند و با دیگر سازههای همنشین پیوندهای نغزتری
دارد ،بهگزین كند .همین بهگزیني است كه پایه و مایه ساختار هنری سخن ميگردد .تنگي و
بستگي راسته جانشیني نیز خود برخاسته از چیستي و چگونگي راسته همنشیني و پیوندهای
نغز و نازک و چندسویه و چه بسا پنهان و ژرفساختي و زبرزنجیریِ 3سازههای همنشین
است؛ چرا كه پیوندهای همنشیني هرچه سنجیدهتر و چندسویهتر و نازكتر باشد ،راسته
جانشیني را تنگتر و تنگتر و كار گزینش را پیچیدهتر و دشوارتر ميسازند تا آنجا كه تنها یک
گزینه بر جای ميگذارد و راه را بر هرگونه جانشین سازی ميبندد و هندسه و هنجاری چنان
سنجیده و یگانه به سخن ميبخشد كه هرگونه دستکاری و دگرگونسازی به از دست رفتن
پارهای از خرده سنجيها و نغزكاریهای هنری ميانجامد .این پیوندهای نغز و هنریِ سازهها كه
سخن را تا چنان مرزی از هندسه و هنجار فرا ميبرد ،چهبسا ژرفساختي و زبرزنجیریاست و
در روساخت پیدا و زنجیر آشکار سخن چندان نمودی ندارد و باید در فراسوهای سخن به
سراغ آنها رفت.
باری سخني كه از هندسه و هنجاری تا این اندازه سنجیده و سرآمد برخوردار باشد كه
هیچگونه شیوه و شگردی را برای برترین بودن از چشم نینداخته باشد و در پي ،هیچگونه
دستكاری را برنتابد و این سخن سعدی« :حد همین است سخنداني و زیبایي را» (سعدی،
دیوان :ص  .)18درباره آن راستِ راست آید ،تنها سخنان آسماني سخنآفرین ـ قرآن ـ است
كه فراتر از آن سخني نیست و این را فراخوانهای آشکار و استوار و هماره حریفشکنِ
(تحدّی) خود او كم و بیش ،آشکار و استوار ميدارد  -و ما اگر خدا بخواهد این هندسه و
هنجار شگفت قرآن را در گفتاری جدا برخواهیم رسید ـ اما در باره سخنوران زمیني هر اندازه
نغزكار و خردهسنج نیز باشند به دشواری ميتوان چنین داوری كرد و سخنان آنان را بيفراتر
شمرد .با این همه در میان اینگونه سخنوران اگر كسي باشد كه سخنانش به چنان اوجي از

مهندسی سخن در سرودههای..

هندسه و هنجار رسیده باشد كه كمتر به دستکاری هنری تن بسپارد ،بيگمان خواجه غزل
فارسي – حافظ -از سرآمدان آنان خواهد بود و اینگونه سخنان در سرودههای او بسي بیش
از دیگران نمونه خواهد داشت و دور نیست اگر بگوییم این ویژگي سرودههای او نیز یکي از
بهرهها و بركتهایي است كه از دولت قرآن به او رسیده است( .حافظ :1375 ،ص )334ميدانیم
كه او سخنوری سخن سنج و سخنشناس است و شیفته شیوهها و شگردهای شیرین و شگرف
سخنوری كه بیش و به از هرجا در قرآن نمونه و نموداری دارد ،و به گمان بسیار همین بوده
است ،یکي از زمینهها و انگیزههایي كه حافظ را شیدا و شناسای قرآن ساخت و او را واداشت
تا سالها بندگي صاحب دیوان كند (همان ،ص )334و از این گنجستان زیبایي و هنر ،بهرههای
بسیار برگیرد و توشههای فزون و فراوان بیندوزد و با آنها سخن و سرود خویش را هر چه
پرمایهتر و بلندپایهتر سازد و به اوجي دسترسناپذیر از زیبایي و شیوایي و روایي و رسایي
برساند و به سزاواری ،صدرنشین دیوان غزل گردد.
آری سرودههای حافظ چه بسا از چنان ساخت و ساماني استوار و گزیده و از چنان هندسه
و هنجاری سخته و سزیده برخوردار است كه كمتر به دستكاری هنری تن ميدهد ،و در این
ساختهای سنجیده و بهینه ،سازهها با یکدیگر پیوندها و بند و بستهایي چنان نغز و نازک و
چندسویه دارند و چنان سنجیده و باندازه بهگزین شده است كه بسیار كم پیش ميآید بتوان در
آنها دستبرد و سازهای را با سازهای دیگر جایگزین كرد و پارهای از خردهسنجيها و
نازکكاریهای هنری و نغز و نیکو را از دست نداد.
این را نیز بیفزاییم كه ساخت و پرداخت سرآمد و دستکاریناپذیر سرودههای حافظ ،بیشتر
بر یکي دو سازه جانشینناپذیر استوار است؛ یکي دوسازهای كه گزینش بسیار خردهسنجانه
آنها در راسته جانشیني و پیوند بسیار سنجیدهشان با دیگرسازهها در راسته همنشیني ،زمینه و
زاینده چنان ساخت و سامان و هندسه و هنجاری است .اینگونه سازهها را از اینروی كه در
سامانپذیری ساخت كارایي بنیادین و برجسته دارد ،ميتوان «ابرسازه» نامید.
هندسه و هنجار سروده های حافظ
اینک به سراغ سخن حافظ ميرویم و با یادكرد نمونههایي از سرودههای او ميكوشیم به
آزموني دست زنیم و با دستکاری ،واژگاني از آن نمونهها را با واژگان همخوان دیگری جا به
جا سازیم تا آشکار شود كه اینگونه دستکاریها و جا به جایيها چهمایه هندسه هنری سخن او
را آسیب ميزند .همین شیوه را در گفتاری دیگر با پارهای از نسخه بدلها و دیگرنویسههایي كه
گمان مي رود كار خود حافظ است ،خواهیم آزمود .اما اینکه این هندسه سنجیده و سرآمد از





چه شیوهها و پيآمد چه شگردهایي برخاسته است و در سامانپذیری آن چه فوت و فنهایي به
كار رفته است پژوهشي پر و پیمان و جدا ميخواهد كه اگر خدا یاری كند در فرصت و فراغ
دیگری به آن خواهیم پرداخت .اینک آن نمونهها و آزمون ،با این یادآوری كه این نمونهها را
ما تنها از دیدگاهي كه در پي آشکارسازی آن هستیم ،مينگریم و به دیگر باریکكاریهای هنری
به كار رفته در آنها ،نیز به دیگر رویهها و الیههای معنایي ،عاطفي ،تصویری و  ...آنها اینک
نميپردازیم:
گر تو نمي پسندی تغییر كن قضا را
* در كوی نیکنامي ما را گذر ندادند
(دیوان ،ص )23
چنین مينماید كه اگر حافظ به جای تغییر كن ،گفتهبود :تغییرده ،نه تنها كسي در سخن او
افت و آسیبي نميدید و بر كار او انگشت نمينهاد كه چه بسا این را از آن روانتر و رساتر نیز
ميدید .اما حافظ با آگاهي و خردهبیني كن را بر ده برگزیده تا سخنش هرچه سختهتر و
سنجیدهتر گردد؛ چرا كه سخن از قضاست و قضا كار خداست و از قرآن آموختهایم كه قضای
خدا با كلمه كن انجام ميگیرد :انّما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیکون = كار او چون
چیزی را بخواهد این است كه ميگوید :باش و آن بيدرنگ ميشود (سوره یس ،آیه  .)82پیش
چشم داشتن اینها نشان ميدهد كه همنشیني كن با قضا چه اندازه هندسه هنری سخن را اوج
داده و جایگزیني آن با ده چه اندازه این اوج را افت مي سازد.
* نصیحتگوی رندان را كه با حکم قضا جنگ است
دلش بس تنگ ميبینم مگر ساغر نميگیرد
(دیوان ،ص )165
چه بسا كساني بپندارند كه اگر حکم قضا ،حکم خدا ميبود ،هندسه سخن افت و آسیبي
نميدید .اما حافظ كه در گزینش واژهها بسیار باریکبین و خردهسنج است ،بيگمان،
بيحساب و هنجار ،قضا را بر خدا بر نگزیده و در این گزینش و به سخن درستتر بهگزیني
پارهای پیوندهای هنری را پیش چشم داشته است ،و آن اینکه از یکسو حکم خدا همان
قضاست و خداوند خواستههای خویش را در روند و فرایند برنامهای كالن و گسترده كه جهان
نام گرفته ،به شیوه ویژهای كه قضا خوانده ميشود ،پي ميگیرد و پیش ميبرد و از این دید،
حال و هوای معنایي و هالههای ژرفساختي و زبرزنجیریِ حکم قضا رنگ و رویي دیگر
ميگیرد .از دیگرسو ،قضا چون با جنگ همنشین شده ،با ایهام جناس 4یادآور غزا (جنگ) نیز
هست و از این دید هم ،بار هنری بیت بسي سنگینتر ميشود.
گفتا در این معامله كمتر زیان كنند
* گفتم خراج مصر طلب ميكند لبت
(دیوان ،ص )212
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راستي حافظ چرا از میان همه شهرها و كشورها مصر را برگزیده است؟ شاید كساني
بپندارند اگر او به جای مصر روم یا هند یا  ...را ميآورد ،ساخت هنری سخن او افتي
نميیافت .اما درنگ و خردهبیني و پیش چشم آوردن اینکه سخن از لب است و لب در ذهن و
زبان شاعران شیرین و شکرین است و از همینروی با قند و شکر ،پیوندِ هنریِ (تشبیهي و
استعاری) نزدیک و نازكي دارد و شکر نیز با مصر پیوندی تنگاتنگ دارد؛ چرا كه در گذشته
مصر از یک دید ،بیش از هر چیز به قند و شکرش شناخته و زبانزد بوده است و هر جا سخن
از قند و شکر به میان ميآمده ،نام مصر به ذهن ميشتافته كه شکرش هم فراوان بوده و هم
نیکو ،خراج هر شهر نیز بیش از هر چیز كاالی فراوان و نیکوی آن شهر بوده است .اینها همه
آشکار ميسازد كه ساختار سرآمد و سنجیده این بیت تنها با مصر سامان ميپذیرد و جایگزیني
مصر با روم یا هند یا هرشهر و كشوری كه در این وزن بگنجد ،چه مایه هندسه هنری آن را
فرو ميكاهد.
واژه طلب نیز در هندسه هنری این بیت «ابرسازهای» است كه جایگزین نميپذیرد؛ چرا كه
سخن از لب است و طلب خود یک لب دارد و از این رهگذر ،موسیقي لفظي و معنوی بیت را
ميافزاید ،جز این ،جناس قلب زیبایي میان طلب و لبت نیز هست؛ چنانکه قرینهسازی آوایي
زیبایي .و اینها نشان آشکاری است از اینکه ساختار كنوني بیت چه اندازه هنریتر است از
ساختارهای جایگزیني چون :گفتم خراج مصر تقاضا كند لبت.
آیینهای ندارم از آن آه ميكشم
* حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست
(دیوان ،ص)353
بسیار ميشود كه این بیت را ميخوانیم و از آن همین پیام را در ميیابیم كه عروس طبع
من در آرزوی جلوهگری و خودنمایي است و به همین سادگي از كنار آن ميگذریم .اما اگر
بدانیم كه جلوه جز خودنمایي به معني پیشکش داماد به عروس در شب پیوند (زفاف) و در
هنگامههای عروسي نیز هست (فرهنگ معین) ،همانكه امروزه رونما ميگویند ،آشکار ميشود
كه این واژه با پیوند باریکي كه با عروس دارد ،چه هندسه سنجیدهای به بیت ميبخشد و آن را
افزون برمعني آشکار یادشده ،پذیرای این معني نیز ميسازد :عروس طبع من مانند هر عروس
دیگری در آرزوی رونمای داماد است و دامادی سخنشناس و زیبایيپسند ميخواهد تا بر او
و برای او خودنمایي و جلوهگری كند و جلوه و رونما یعني مزد هنر خویش را از او بگیرد.
این مزد نیز هم ميتواند ذوق و شوق و شور و حالي باشد كه شنونده سخنشناسِ همدلِ
همرای به گوینده سخنسنج ميبخشد و هم پول و پاداشي (صله)كه شاهان و بزرگان سخنخر
به شاعران سخنور مي بخشیدهاند .مي بینیم كه حافظ با این ترفند ،چه رندانه و زیبا و چه نغز





و ناپیدا سخن خویش را به آنچه حسن طلب ميگویند ،فرجام داده است .كدام واژه ميتواند
جای جلوه را بگیرد و این ساختار سنجیده را آسیب نرساند؟
سرزنشها گر كند خار مغیالن غم مخور
* در بیابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
(دیوان ،ص )271
گمان ميكنم همگان در این بیت سرزنش را به معني شناخته آن ـ مالمت ـ ميگیرند و
ميگذرند و از اینروی اگر سخن حافظ اینگونه ميبود :گر مالمتها كند خار مغیالن غم
مخور ،در آن عیب و آهویي نميدیدند و چهبسا این را از آن فروتر نمينهادند .اما پیش چشم
داشتن اینکه سرزنش گرچه به معني مالمت است ،با ساختار واژگاني ویژهای كه دارد با خار
مغیالن پیوند هنری بسیار باریکي ميپذیرد و همین پیوند هنری باریک ،هندسه و هنجار بیت
را بسیار برميكشد و اوج ميبخشد و نشاندن مالمت به جای سرزنش این هندسه هنری را
یکباره فرو ميریزد ،راز گزینش سنجیده حافظ را آفتابي ميكند .پیوند هنری و نازک سرزنش
با خار نیز از اینجاست كه سرزنش واژهای است فراهمآمده از :سر +زن  +ش[ ،زنش نیز خود
فراهم آمده است از :زن ( بن مضارع زدن)  +ش (پسوند اسم مصدری)] و روی هم به معني:
زدن با سر ،آزا ررساندن از راه زدن و فروبردن سر و نوک .این نیز پیداست كه خار با زنش سر
و فرو بردن نیش و نوک آزار ميرساند.
ترسم برادران غیورش قبا كنند
* پیراهني كه آید از او بوی یوسفم
(دیوان ،ص )211
گمان نميكنم اگر حافظ به جای غیور واژه هممعني و هموزن حسود را آورده بود ،كسي
بر كار او انگشت مينهاد و در سخن او آسیب و آهویي ميدید .اما او تا هندسه سخنش را هر
چه سنجیده تر سازد به این بسنده نکرده ،برادران حسود را نه حسود كه غیور خوانده و با این
بهگزیني هم از رهگذر همآغازی غیور و قبا آهنگ و موسیقي سخن خویش را گوشنشینتر
ساخته و هم با طنز نیشداری كه در غیور هست ،آن را دلنشینتر نموده است؛ چرا كه غیور در
اینجا افزون بر معني حسود از روی طنز و طعن و به شیوه استعاره تهکّمیه به معني بيغیرت
نیز هست و پیداست كاری كه برادران یوسف كردند ،چیزی فراتر از حسودی بود ،بيغیرتي
بود .در بیت :
ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید
عزیز مصر به رغم برادران غیور
(دیوان ،ص )256
نیز گزینش غیور چنین زمینه و انگیزهای داشته است .
كه رنج خاطرم از جور دور گردون است
*ز دور باده به جان راحتي رسان ساقي
(دیوان ،ص )61
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اگر حافظ به جای راحتي ،رامشي گفته بود ،واژهای كه با راحتي هموزن و هممعني است
اما شیکتر و شیرین تر ،آیا هندسه و هنجار سخنش هنریتر نميشد؟ شاید كساني چنین
بینگارند .اما پیوندهای ساختاری و هالههای معنایي كه در راحت هست و در رامش نیست،
آشکار ميكند كه جایگزیني این با آن ،چه مایه ،پایه هنری سخن را فرو مي كاهد .چرا كه
«راحتافزون» بر «رامش» به معني كف دست نیز هست و در این معني با دور باده كه در آن
ساقي ،جام را به كف ميگیرد و در كف بادهخواهان و بادهخواران ميگذارد ،پیوند هنری
باریکي ميیابد .از دیگرسو با ایهام جناس یادآور «راح» به معني باده نیز هست و با این معني
نیز با همان دور باده پیوند هنری دیگری ميیابد.
* جهان پیر است و بيبنیاد از این فرهادكش فریاد
كه كرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
(دیوان ،ص )372
آنچه در این بیت بیش از هرچیز چشمگیر است ،ژرفساخت تلمیحيِ شیریني است كه
حافظ دریافت شاعرانه خود را بر آن بنیاد نهاده است .آشنایان با داستان شیرین و فرهاد
ميبینند كه حافظ این داستان را از عشق پرشور فرهاد به شیرین و رنجهای جانکاه او در كندن
كوه و افسون و نیرنگ خسرو و پیران چارهگر برای از میان برداشتن او و سرانجام جان شیرین
را در سر كار شیرین كردن ،همه را با اعجازی ایجازگونه به شیریني و شگرفي در بیتي فرو
فشرده است .تنها چیزی كه گویا این بیت كم دارد ،نام و نشان جایي است كه این همه
رویدادها در آنجا رخ داده و عشقکاریها و جانبازیهای فرهاد آنجا را جاودانیاد ساخته است:
بیستون .چگونه حافظ خردهسنجِ ریزهبینِ نازکكار در این تابلو شگرف و ژرفي كه داستان
فرهاد بویژه جانبازی او در بیستون را به نمایش نهاده ،بیستون را فراموش كرده است؟
باوركردني نیست .بیایید در تابلو او بیشتر درنگ كنیم و نیکوتر بنگریم شاید در گوشه و كناری
بیستون را بیابیم .یافتم ،یافتم .بيبنیاد .مگر بنیاد ،ستون نیست؟ پس بيبنیاد یعني بيستون.
ميبینید كه چه شیرین و شگرف ،بیستون را در پس پرده بيبنیاد نغز و نیکو در تابلو خود
نشانده است .اینجاست كه آشکارا در ميیابیم اگر حافظ به جای بيبنیاد واژه دیگری ميآورد
برای نمونه بدبنیاد كه بسیار به آن نزدیک نیز هست ،هندسه سخن او چه اندازه آسیب ميدید
و افت ميیافت و این تابلو برجسته او چه كمبودی مي داشت .با اینکه اگر او از آغاز بدبنیاد
گفته بود ،گمان نميكنم كسي در كار او جای انگشت ميدید(جاوید ،حافظ جاوید :ص.)270
* بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
(دیوان ،ص )131





نميپندارم كه حافظ اگر به جای نسرین ،سوری یا سوسن یا سنبل یا نرگس یا الله یا
خیری یا  ...ميگفت ،كسي را بر او گرفت و گیری بود یا سخن او را فروپایه ميدید .اما كار و
بار هنری حافظ فراتر از اینهاست .حافظ نازکكار و جادوسخن ،نسرین را از اینروی بر
سوری و سوسن و سنبل و نرگس و  ...و بویژه بر سوری كه همان گل سرخ است و با بلبل
پایان بیت همخواني بیشتری دارد ،برگزیده كه هندسه هنریِ بیت او تنها با نسرین اوج ميگیرد
و نه با سوری و سوسن و سنبل و  ...چرا كه نسرین گل صدبرگ است (برهان قاطع)2/39/2 ،
و همین صدبرگي میان آن و همسایهاش صدگل ،پیوندهنریِ باریکي پدید ميآورد ،همان
پیوندی كه كمي آنسوتر میان بلبل و هزار نیز هست و پیداست كه اگر به جای نسرین هر یک
از گلهای یادشده مينشست ،این پیوند هنریِ نیکو از میان ميرفت.
تا كه قبول افتد و چه در نظر آید
* صالح و طالح متاع خویش نمودند
(دیوان ،ص ) 244
بنیاد معنایي بیت برابرنشاني دو گروه ناسازگاراست كه هركدام روش و منشي دیگر دارند:
صالح (نیکوكار) و طالح (بدكار) .از اینروی حافظ به آساني ميتوانست این پیام را با
ناسازه های دیگری چون :مؤمن و كافر ،صالح و فاسق ،تائب و طالح ،عابد و عاشق و  ...سامان
دهد .درست است كه همگوني و جناس صالح و طالح این دو را بر دیگر ناسازههای یادشده،
برتری ميدهد ،اما راز گزینش اینها بر آنها فراتر از اینهاست .آنچه هندسه هنری بیت را با این
دو از دیگر ناسازههای پیشنهادی بسي شیرینتر و شگفتتر ميسازد ،پیوند نغز و ناپیدای
دیگری است كه طالح با صالح دارد .ميدانیم صالح نام پیامبری است كه داستانش در قرآن
آمده ،بویژه داستا ن ماده شتری كه به معجزه پدید آورد و مردمِ ناباور و ستیزهگر آن را پي
كردند و در پي به خشم خدا خوار و خرد شدند .اینک اگر بدانیم كه طالح جز بدكار به معني
ماده شتر نیز هست ،شتری كه از بسیاریِ راه و كميِ زاد و آزارِ سوار و  ...خسته ،فرسوده و
تکیده شده باشد ،نیز اگر بدانیم یکي از معاني ریشه آن ـ طلح ـ خارشتر است ـ خاری كه شتر
ميخورد -نیز آب در بركه مانده 5،در ميیابیم كه این واژه چه پیوند نازک و نیکویي با صالح
و شترش و بركه آبي كه یک روز خوراک مردم بود و یک روز خوراک شتر ،ميیابد و در پي
هم بیت را با داستان صالح و شترش پیوند ميزند و ژرفساخت سخن را ميگسترد و هم بار
معنایي آن را ميافزاید؛ چرا كه بیت جز معني آشکارش این معني را نیز پذیرا ميشود :صالح و
شتر به مجاز یعني آنانكه از او شتر خواستند و سپس آن را پي كردند ،هر دو متاع خویش
نمودند تا كه قبول افتد و چه در نظر آید .پیداست كه این معني ،مصداق و مثالي تاریخي و
نمونهای عیني و خارجي از معني نخست است كه معنایي مطلق و كلّي است و روشن است كه
معاني مطلق و كلّي را با مصداق و مثال بهتر ميتوان در ذهنها نشاند و حافظ چه تردستانه با

مهندسی سخن در سرودههای..

یک تیر دو نشان زده :با یک سخن هم ،معنایي كلي و ذهني را باز گفته و هم برای آن مصداق
و مثالي عیني و بیروني نشان دادهاست.
ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد
* تا به غایت ره میخانه نميدانستم
(دیوان ،ص )174
تا به غایت یعني تا به اكنون ،و حافظ به آساني مي توانست «اكنون» را به جای «غایت» كه
واژه بوداری نیز هست بیاورد ،بي اینکه سخنش عیب و آهویي بگیرد .اما او چنین نکرده ،چرا
كه غایت با دیگر سازههای بیت ،پیوندهای ساختاری و هنری نغز و نازكي دارد كه اكنون
ندارد .غایت جز معني اكنون در گذشتهها معني و كاربرد دیگری نیز داشته است :پرچمي كه
بر فراز میخانهها ميافراشتهاند تا میخواهان جای آن را بازشناسند 6.این پرچم نشان و نشاني
میخانه بوده و آنكه راه و جای میخانه را نميدانسته با دیدن این پرچم ،گمشدهی خویش را
آسان ميیافته و نیازی به پرسوجو نداشته است .سخن حافظ نیز این است كه تا كنون راه
میخانه را نمي دانسته ،و این ندانستگي جز این نبوده كه او تا كنون نشان آن را كه همان غایت
باشد ،ندیده بوده است .این معنيِ ایهاميِ غایت ،پیوند هنری آن را با میخانه و راه آن را
ندانستن آشکارا نشان ميدهد و راز برتری آن را بر اكنون آفتابي ميكند .افزون بر این ،چون
غایت در پایان بیت نیز آمده ،آغاز و پایان بیت را نیز به هم ميپیوندد و آن را به آرایه همآغاز
و پایاني (ردّ العجز علي الصدر) ميآراید.
آنچه در باره غایت در این بیت گفته شد ،در باره علم در بیتهای زیر نیز راست ميآید:
بــه كوی میکده دیگر علم برافــرازم
خـــدای را مــددی ای دلیل ره تا من
(دیوان ،ص)349
خوش آنکه بر در میخانه بركشم علمي
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم
(دیوان ،ص )483
***
محقّق است كه او حاصل بصر دارد
* كسي كه حسن خط دوست در نظر دارد
(دیوان ،ص )132
اگر حافظ به جای محقّق ،مسلم یا حقیقت ميگفت ،آیا هندسه هنری سخنش افت و
آسیب ميیافت؟ آری؛ چرا كه هر چند محقّق و حقیقت و مسلّم هممعني و همآهنگ است،
محقّق با سازههای دیگر بیت چون خط و وابسته های آن پیوندی هنری و ساختاری دارد كه
جایگزینهای پیشنهادی او ندارد و آن اینکه محقّق نام گونهای خط نیز هست.
به هر شکسته كه پیوست تازه شد جانش
* چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش
(دیوان ،ص )296





چنین مينماید كه اگر حافظ به جای «پیوست»« ،بگذشت» گفته بود ،هندسه هنری سخنش
افت كه نمي كرد ،گویا آهنگ خوشتری نیز ميیافت .با این همه پیوست چون با شکست
ناسازی دارد ،از همین رهگذر با آن و سازههای وابستهاش پیوند هنریِ نغزی ميیابد؛ پیوندی
كه با جایگزیني «بگذشت» از دست ميرود و هنجار هنری سخن را آسیب ميزند.
نخوت باد دی و شوكت خار آخر شد
* شکر ایزد كه به اقبال كلهگوشهگل
(دیوان ،ص )183
آیا اگر حافظ به جای نخوت و شوكت یا یکي از آنها از واژههای همگون و همحال و
هوایي چون دولت و قدرت بهره ميگرفت یا دست كم نخوت و شوكت را جا به جا ميكرد،
در سخنش افتي ميافتاد؟ درنگي موشکاف در بیت آشکار ميكند كه حافظ آگاه و ریزبین از
سر خردهسنجي و سختهكاری ،از یکسو نخوت و شوكت را بر واژگاني چون دولت و قدرت
برگزیده و از دیگرسو ،نخوت را با «باد» و شوكت را با «خار» همنشین ساخته است؛ چرا كه
ساختار سرآمدی كه اینک این سخن او دارد ،تنها با همین هندسه و هنجار جور ميآید و
سامان ميپذیرد و هرگونه جا به جایي و دگرگوني آن را از آسمان به زمین مي اندازد .آری نه
تنها واژههایي چون دولت و قدرت نميتواند جای نخوت و شوكت را در این ساختار بگیرد
كه جا به جایي خود نخوت و شوكت نیز این سامانه سزیده و گزیده را آسیب ميزند .ميدانیم
كه نخوت به معني غرور است و غرور نیز گونهای باد است ،بادی كه در بسیار سرها هست و
سرهای بسیاری را نیز به باد داده و ميدهد .هنوز نیز باد داشتن به معني مغرور بودن به كار
ميرود و چون بخواهیم بگوییم كسي مغرور است ،ميگوییم :باد ورش داشته ،یا باد در سر
دارد و از همینروست كه تركیبهایي چون باد غرور ،باد نخوت ،باد دماغ و  ...زبانزد گشته
است .حافظ خود باد غرور را اینگونه به كار برده است:
خـــاک بر سر نفس نافرجام را
بــاده در ده چنــــد ازین بادغرور
(دیوان ،ص )28
و باد نخوت را اینگونه:
كالهداریاش اندر سر شراب رود
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر
(دیوان ،ص )236
پیش چشم داشتن اینها آشکار ميكند كه هم نشیني نخوت با بادِ دی چه مایه سنجیده و از
سر حساب و هنجار است.
راز همنشیني شوكت با خار نیز در این است كه شوكت جز معني شناختهاش – شأن و
شکوه -با ایهام جناس یادآور شوک و شوكه به معني خار نیز هست و از همین رهگذر با خار،
پیوندِ هنریِ ناب و نغزی ميیابد؛ پیوندی كه در هیچیک از جایگزینهای آن دیده نميشود .از
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سوی دیگر این همنشیني ،شوكت خار را پذیرای دو معني ميسازد و از این روی نیز بار هنری
آن را ميافزاید  .1 :شأن و شکوه خار؛  .2خار بودن خار .و خار بودن خار همان سرشت
آزاررسان اوست.
وز رشک چشم نرگس رعنا به خواب كن
* بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را
(دیوان ،ص )409
آیا اگر حافظ به جای نرگس رعنا ،نرگس شهال گفته بود ،سخنش زیباتر نميشد؟ مگر نه
اینكه شهال افزون بر پیوند شاعرانهای كه با نرگس دارد (نرگس شهال) ،هم خود به خود از
رعنا شیکتر و شیرینتر است و شاعرانهتر است ،و هم از رهگذر واج «ش» با رشک و چشم
همآوایي دارد و این خود موسیقي سخن را بسي گوشنوازتر ميسازد؟ اینها همه به جای خود
درست ،حافظ نیز بيگمان اینها را ميدانسته و پیش چشم داشته ،با این همه رعنا را بر شهال
برگزیده و این نمي تواند از سوی خردهبینِ نازکكاری چون او بي راز و رمز باشد ،و این راز
و رمز در معني دیگر رعنا :خودبین و خودپرست ،و به گفته خود حافظ خودفروش و پیوندی
كه این معاني با نرگس دارد ،نهفته است،چرا كه نرگس از یک دید نماد خودبیني و خودفروشي
نیز هست ،چنانکه حافظ خود این معني را جای دیگری آشکارا چنین بازگفته:
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
به یک كرشمه كه نرگس به خودفروشي كرد
(دیوان ،ص )37
این معني نمادین نیز خود ،برخاسته از اسطوره یوناني نارسیس است كه جواني بسیار زیبا
بود و دلدادگان بسیاری از دختران و ایزدبانوان داشت ،و چون عشق و شیفتگي آنان را به هیچ
گرفت ،او را نفرین كردند و از ستمش به درگاه خدایان نالیدند و برایش كیفر خواستند ،خشم
خدایان دامنگیر او شد و یک بار كه خسته و مانده از شکار بازميگشت ،برای نوشیدن آب به
كنار چشمهای رفت ،چهره فریبای خویش را در آب آرام و تابان چشمه دید ،و چنان شیفته
خویش شد كه دیگر نتوانست چشم از خویش بازگیرد و همچنان خودبینانه به خویش
نگریست تا همانجا جان داد .از جایي كه او جان داد ،گلي رویید كه به یادبود او نارسیس نام
گرفت 7.و نارسیس در فارسي و عربي نرگس و نرجس شد .بر پایه همین اسطوره است كه
نارسیس نماد خودشیفتگي شده  -چنانكه نماد جوان مرگي ـ و نارسیسیم نامي شده برای
خودبیني و خودشیفتگي كه استاد شفیعي كدكني آن را در فارسي نرگسانگي گفته است
(شفیعي كدكني ،ص .)35
نميدانم كه حافظ این اسطوره را ميشناخته و به آن چشم داشته یا نه؟ با اینهمه
تصویرهایي كه از نرگس ساخته با این داستان به خوبي ميخواند و بار تلمیحي و اسطورهای





نغز و نازكي به سخن او ميدهد .و نشاندن شهال به جای رعنا در بیت پیشین آن را از این
پیوند نغز تهي ميسازد.
* غزل گفتي و در سفتي بیا و خوش بخوان حافظ
كه بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریّا را
(دیوان ،ص )25
از نمونههای برجسته برای آشکارسازی آنچه ما در پي آنیم ،دو واژه هم معني و هموزن
شعر و نظم است كه حافظ هر دو را بارها جدا جدا در سرودههای خویش به كار برده است.
بررسيِ سنجشيِ این نمونهها آشکار ميكند كه چرا حافظ گاه آن را و گاه این را به كار برده
است.
ميدانیم كه گرچه گاه  -بویژه امروزه -نظم و شعر را دوگانه ميشمرند و بر این پایه سخن
را به سهگونه نظم ،نثر و شعر بخش ميكنند (حقشناس ،كلک :ص )77و اگر پای ارزشگذاری
پیش آید ،شعر را بر نظم برتری مينهند ،اما در گذشته این دو واژه هممعني و برابر بوده است
و گویندگان بي اینکه به دوگانگيهایي كه امروزیان میان آنها ميبینند ،چشمي داشته باشند ،آن
دو را به جای یکدیگر به كار ميبردهاند ،چنانکه بيگمان ،نظم را از شعر فروتر نميدیدهاند ،از
این باالتر دور نیست اگر بگوییم :شعرهای سخته و سنجیده ،و آراسته و پرداخته را نظم
ميگفتهاند؛ چراكه نظم در بنیاد به معني چینش و سامان دادن سنجیده و بهنجار پارههایي است
كه روی هم ،ساختي سخته و استوار را پدید ميآورد و از اینروی بیش از هر چیز با هندسه
(اندازهگیری و سنجش) و هنجار و حساب و كتاب سر و كار دارد .شعر را نیز از همینروی
كه گوینده ،واژهها را با هندسه و هنجار كنار هم ميچیند و با خردهسنجي و ریزهكاری آن را
سامان ميدهد ،نظم گفتهاند ،در برابر نثر – نثر گفتاری -كه گوینده در آن به گونهای خودكار و
بيخردهسنجي و ریزهكاری واژهها را از پي هم ميآورد .بر این بنیاد آنجا كه فردوسي ميگوید:
كه از باد و باران نیابد گزند
پي افکندم از نظم كاخي بلند
(شاهنامه)
بيگمان خواسته او این است كه :پي افکندم از شعر كاخي بلند ،شعری سخته و سنجیده و
سرآمد و از همینروی گزندناپذیر و چه كژراه و كژاندیش خواهیم بود اگر بر پایه این بیت،
شاهنامه را نظم به معني امروزینه بخوانیم و این گنجستان شعر و شور و شگرفي را چنانکه
كساني ميپندارند از جوهر و جانمایه شعری تهي بشماریم.
با پیش چشم داشتن این نکتهها به سراغ حافظ ميرویم و پيجویي اینکه چرا او گاه شعر
را بر نظم برگزیده و دیگرگاه نظم را بر شعر .چنین مينماید كه شعر ـ بویژه از دید امروزین ـ
از نظم شیک و شیرینتر و در پي شاعرانهتر است و همین ميتواند آن را بر نظم برتری دهد،
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از اینروی برتری دادن نظم بر آن بویژه از سوی خردهسنجِ سختهكاری چون حافظ باید از سر
نازک كاریهای هنری باشد و بيگمان همینگونه است .اینک اگر از این دید به بیت یادشده:
كه برنظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
غزل گفتي و در سفتي بیا و خوش بخوان حافظ
ژرف بنگریم ،ميبینیم كه واژه نظم ،افزون بر پیوندی كه معنيِ بنیادیِ یادشده آن با غزل
گفتي دارد ،چون به معني به رشته كشیدن گوهر و ساخت و پرداخت گردنبند (عقد) و دیگر
چیزهایي كه با گوهر آراست و پرداخت ميشود نیز هست ،با در سفتي و عقد ثریا نیز پیوند
هنری زیبایي ميیابد .از سوی دیگر چون نظم ،نام سه ستاره از ستارههای جوزا نیز هست ،با
ثریا (خوشه پروین) نیز پیوند نغز و نهاني ميپذیرد .پیش چشم داشتن اینکه گاه ،شاهان
گردنبند یا دستبند یا دیگر گوهرینههای خویش را ميگسستهاند و بر گفته یا سروده خواننده
یا گویندهای ميافشاندهاند ،چنانکه هنوز نیز گاه كساني از سر سرور و شور ،گل و گوهر بر سر
و سوی خوانندگان و نوازندگان شیرینکار ميافشانند ،چشمه دیگری از نغزكاری حافظ با واژه
نظم را آشکار مي كند و این راز را باز مينماید كه چرا او ميخواهد تا فلک عقد ثریا را بر نظم
او  -یعني غزلگفتني كه درسفتن است و خوشخواندني كه بر نظم موسیقایي بنیاد دارد-
بیفشاند.
اینک آشکار است كه اگر حافظ در این بیت به جای نظم واژه شیک و شیرین شعر را
نشانده بود و گفته بود :كه بر شعر تو افشاند ،گر چه شعرش آهنگ خوشتری ميیافت ،همه
این پیوندهای نغز هنری از دست ميرفت.
از این دست پیوندهای هنری در دیگر بیتهایي كه نظم را به كار برده ،نیز كم و بیش دیده
ميشود .برای نمونه در بیت:
تا كند پادشه بحر دهان پر گهرم
پایه نظم بلند است و جهانگیر بگو
(دیوان ،ص)344
نظم با گهر و از رهگذر آن با بحر ،نیز با دهان پیوند ميیابد؛ یا در بیت:
از آن نهفت رخ خویش در حجاب صدف
كه شد زنظم خوشش لؤلؤ خوشاب خجل
(دیوان ،ص)320
نظم با لؤلؤ خوشاب و صدف پیوند دارد و دلیلآفریني (حسن تعلیل) زیبای بیت بر همین
پیوند بنیاد گرفته است .نیز در بیت:
كه هیچش لطف در گوهر نباشد
كسي گیرد خطا بر نظم حافظ
(دیوان ،ص)177





ایهام تناسب نغز و رندانهای كه در گوهر هست ،در پیوند با نظم سامان یافته است.
پیداست كه در همه این نمونهها اگر به جای نظم ،شعر نشسته بود ،جایي برای این پیوندهای
هنری نبود.
از سوی دیگر در بیتهایي چونان:
شعــــر رنــدانــه گفتنم هـــوس است
هـــمچــو حــافظ به رغـــم مدعیان
(دیوان ،ص)51
كه سر تا پای حافظ را چرا در زر نميگیرد
بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم
(دیوان ،ص)165
یک نکته ازین معني گفتیم و همین باشد
كي شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد
(دیوان ،ص )180
قدسیان گویي كه شعر حافظ از بر ميكنند
صبحدم از عرش ميآمد خروشي عقل گفت
(دیوان ،ص )214
یک بیت ازین قصیده به از صد رساله بود
دیــدیم شعر دلكش حافظ به مدح شاه
(دیوان ،ص )229
آفریـن بر نفس دلكش و لطف سخـنش
شــعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است
(دیوان ،ص )297
ز كارها كه كني شعر حافظ از بــر كن
پس از مالزمت عیش و عشق مهرویـان
(دیوان ،ص)410
سیهچشمان كشمیری و تركان سمرقنــدی
به شعر حافظ شیراز ميخوانند و ميرقصند
(دیوان ،ص )452
كه پیوندهای یادشده در آنها نیست ،شعر را بر نظم برگزیده ،از اینروی كه شعر هم به
خودی خود از نظم شیک و شیرینتر است و بار عاطفي ـ احساسي افزونتری دارد و هم با
حال و هوای این بیتها بویژه بافت موسیقایي آنها همخوانتر است .اما در بیت:
كه گاه لطف سبق ميبرد ز نظم نظامي
چو سلک درّ خوشاب است شعر نغز تو حافظ
(دیوان ،ص)480
گرچه در لخت (مصرع) نخست اگر به جای شعر نغز ،نظم نغز ميبود ،زیباتر و هنریتر
ميبود ،پیوند هنری نغزتری كه در نظم نظامي در لخت دوم هست ،او را واداشته تا برای
پرهیز از تکرار از نظم نغز با همه زیباییهایش چشم بپوشد (جاوید :1377 ،ص.)171
با نمونههایي كه آوردیم ـ و ميتوان بسي بر شمار آنها افزود -كوشیدیم تا نشان دهیم كه
هندسه سرودههای حافظ چنان سنجیده و از روی حساب و هنجار است و ساخت و بافت آنها

مهندسی سخن در سرودههای..

چنان سخت و سخته و استوار كه كمتر به دستکاری تن ميدهد و بیشتر ،از دگرگونسازی و
جابهجایي افت و آسیب ميبیند .با این همه او انسان است و كار انسان گویا هرگز فراترین و
بيچند و چون و اما و اگر نميتواند باشد .از این روی در سرودههای او نیز گاه ـ اگر چه
اندک -نمونههایي یافت ميشود كه ميتوان با دستکاری آنها را هنریتر و پسندیدنيتر ساخت.
برای نمونه در بیت:
از آن گناه كه نفعي رسد به غیر چه باک
اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک
(دیوان ،ص)315
اگر به جای نفعي ،خیری ميبود ،هندسه سخن بسي اوج ميگرفت؛ چرا كه خیر هم بار
معنایي و عاطفي بهتر و بیشتری دارد و هم با غیر ،جناس و همگوني زیبایي .از رهگذر دو واج
«خ» و «ر» در بافت موسیقایي بیت نیز بسي خوشتر مي نشیند و یا در بیت:
مـــآل حـــال خود از پیشبیني
ره میخانـــه بنمــا تــا بپـرســم
(دیوان ،ص )499
كه لخت دوم دیگر سرودهای اینگونه نیز دارد - :مآل خویش را از پیشبیني ،كه در
نخستین ،همگوني مآل و حال دلنشین و گوشنواز است و در دومین ،همگوني خویش و پیش
زیباست -اگر لخت دوم چنین پرداخت شود :مآل حال خویش را از پیشبیني ،زیبایي و
گیرایي جدا جدای دو پرداخت یادشده را یکجا بر گوش و دل مينشاند .یا در بیت:
عرض خود ميبری و زحمت ما ميداری
ای مگس حضرت سیمرغ نه جوالنگه توست
(دیوان ،ص )459
كه در همهنویسه (نسخه)های كهن حضرت سیمرغ است و این هر چند درست و
شیواست ،گویا حضرت چندان  -بویژه در گوش امروزیان -خوش در جای خود ننشسته
است .از اینروی گویا حق با كسي است كه عرصه را كه در حافظ قدسي آمده ،به جای آن
نشانده و هندسه هنری بیت را سختهتر ساخته است؛ چرا كه عرصه هم در بافت معنایي بیت
خوشتر مينشیند و هم از رهگذر صدای «س» در بافت موسیقایي آن با عرض نیز همگوني
زیبایي ميپذیرد.
پی نوشت
.1بیتهای حافظ همه از دیوان حافظ  ،ویراسته نگارنده است .نشر خرم ،قم 1375.،
.2درباره ساخت و محورهای همنشیني و جانشیني ،برای نمونه بنگرید به حقشناسي ،علي
محمد؛ مقاالت ادبي زبانشناختي؛ ص 175؛ نجفي ،ابوالحسن ،مباني زبانشناسي ،ص43؛
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.3خواسته ما از زبر زنجیری ـ نیز ژرف ساختـ همان نیست .كه زبانشناسان ميگویند.
خواسته ما از آن هالههای معنایي و ریزهكاریهای هنری است كه در زنجیره پیدای سخن
نمودار نميگردد و در فراسوی این زنجیره باید پي جوی آنها شد و از همین روی در زنجیره
پیدای سخن نمودار نمي شوند ؛ آنها را زبر زنجیری ميخوانیم.
.4درباره ایهام جناس و گونههای دیگر ایهام بنگیرید به  :راستگو ،سید محمد ،ایهام در
شعرفارسي.
.5برای این معاني طلح و طالح بنگرید به فرهنگهای عربي برای نمونه :لسان العرب و الرائد.
 .6غایت .علمي كه میفروشان بر در دكان زنند نشان راه (اسامي في االسامي) این نکته نغز را
نخست بار استاد خرده دان دكتر شفیعي كدكني بازگفتهاند  .بنگرید به  :موسیقي شعر،
پانوشت ص  .460نیز حافظ جاوید ،ص 517.
 .7در این باره و گزارشهای دیگر داستان نارسیس ،بنگرید به  :پیر گریمال  ،فرهنگ اساطیر
یونان و روم .605/2،
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