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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی واحد تهرانغرب
تاریخ دریافت ،31/10/13 :تاریخ پذیرش36/16/21 :

چكیده
در این مقاله با بررسی انواع جمالت در غزل حافظ و مقایسۀ نمونههایی از غزلها با شعر شاعرانی چوون
کمال خجندی ،ناصر بخارایی ،خواجوی کرمانی ،پیوند میان موسویقی شوعر و آرایون انوواع جملوههوا در
غزلیات حافظ تبیین خواهد شد .در کنار موسیقی حاصل از اصوات و حروف و واژگان ،جمالت نیز آهنو
ویژۀ خود را دارند .میتوان گفت از جمله قابلیتهای نحوی که موجب برجستگی زبان شعر حافظ از دیگر
شاعران میشود ،استفاده از تنوع جمالت در ساختار کلی غزل است .در این میدان ،نهتنهوا متنووع آوردن
جملهها ،بلكه چگونگی چینن جمالت نیز باعث خلق موسیقی شعر مویشوود .از نتوای ایون تحقیوق از
رهگذر مقایسۀ میان شعر حافظ و دیگران ،پی بردن به این نكته است که حافط به نودرت از سوه جملوۀ
خبری متوالی که ضربآهن

یکنواختی دارند ،استفاده میکند .وی در اینگونوه مووارد ،بوا آوردن وجوه

امری ،از بار یکنواختی جملۀ خبری میکاهد .در پژوهن حاضر ،غزلهایی بررسی شدهاند که بوه لحوا
وزن و قافیه و ردیف ،نمونههایی در شعر شاعران معاصر حافظ وجود داشتهاست.

واژههای کلیدی :غزل حافظ ،موسیقی شعر ،ساختارهای نحوی ،انواع جمالت ،مقایسۀ تطبیقی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

yadegaredoost1381@yahoo.com
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 .1مقدمه
ساختارهای نحوی در کنار دیگر عناصر سازندۀ شوعر و از اندیشوه و حووزۀ عوا فی شوعر
گرفته تا تصاویر و انتخاب کلمات و همچون ابزاری برای موسیقایی کردن شوعر بوه کوار
میروند ؛ یعنی همان وظیفۀ موسیقایی کردن شعر که شواعران بوزرد در پوی نیول بودان
بودهاند و «همواره شاعران بزرد ،آگاه و ناآگاه ،بزردترین شیفتگان موسویقی بوودهانود و شوعر،

خاستگاهی جز به موسیقی رساندن زبان نودارد» (شوفیعیکودکنی .)903 :1901 ،مویتووان گفوت
مجموعۀ عواملی که در شعر ایجاد موسیقی میکند ،یف وسیعی از عوامل زبانی و معنایی
است که در سراسر شعر سایه میافكند و رستاخیزی در شعر ایجاد میکند .این عوامول ،از

موسیقی حروف و کلمات گرفته تا انواع جمالت و معانی نهفته در آن را شوامل مویشوود.
یكی از عواملی که شعر شاعران بزرگی چون حافظ را از دیگوران ممتواز کورده ،نووعی از
موسیقی شعر است که به اشعار ،نوعی تناسب و انتظام میبخشد؛ تناسب پنهوانی کوه بوه
شعر ،شوری آهنگین و آهنگی تموجی میدهد و «مهمتر اینكه مبنای جمالشناسی و از سوی
دیگر انسجام غالب شاهكارهای شعری ،در همین جلوههای بینام موسیقی معنوی است» (هموان:

 .)939بخشی از موسیقی شعر غزلیات حافظ در چهوارچوب جموالت را ،تنووع جموالت از
لحا وجوه مختلف جمله برعهده دارد .هنگامی که شاعری از میان وجه خبری و انشوایی
و وجوه مختلف جمالت انشایی ،دست به گزینن میزند و وجه غالب شعرش را به سووی
یكی از این وجوه سوق میدهد ،عالوه بر ایجاد تأثیر موسیقایی ،به لحا عنصر عا فوه و
تخیل شعری نیز شعرش رن وبوی دیگری مییابد؛ درواقع شاعر میتواند از نظم موجوود
در ساختمان نحوی برای بیان عا فۀ خوین استفاده کند .به عبارت دیگر« ،کلمات آنقودر
رُک و صریح نیستند که بتوانند همۀ معانی ظریف اندیشه را بیان کننود و اینجاسوت کوه آهنو
بیانگر میشود؛ یعنی آنجا که واژهها از بیان ریزهکاریهای معنایی ناتوان باشوند ،از آهنو

بایود

یاری جست» (وحیدیانکامیار .)103 :1933 ،به بیان دیگور« ،آهنو  ،وسویلۀ تجلوی احساسوات و
عوا ف گوینده است؛ بنابراین آهن

جملههای خبری و پرسشی و تعجبی و عا فی و امری کوه

احساسات متفاوتی را نشان میدهند ،با هم تفاوت دارد» (فرشیدورد .)60 :1931 ،حوافظ بوا آوردن
انواع جمالت ،چه در بافت محدود بیت و چه در کل غزل ،یف رنگوارنگی از جموالت را
پین روی خواننودۀ خوود مویگشواید و در کشواکن موسویقایی حاصول از آنهوا ،تنووع
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چشمگیری را به لحا عا فه و تخیل در برابر دیدگان مخا ب قرار میدهد .وجه جمله از
مهمترین جنبههای ژرفساخت جمله است (فالر )91 :1906 ،که نشاندهندۀ میزان قطعیت و
احتمال نویسنده به گفتۀ خوین است .در وجه جمله ،رابطهای که نویسنده با مخا ب دارد
مشخص میشود؛ مثالً در وجوه خبری ،ارتباط نویسنده و مخا ب یوکسوویه اسوت و در
وجوه امری و ندایی و پرسشی ،روابط چندجانبه میشوود .هموین قیویه سوبب حرکوت و
پویایی و نیز چندصدایی در متن میشود.
تردیدی نیست که بخن عمدهای از موسیقی شعر را آهن
آهن

جملهها تشكیل میدهود.

جملهها نیز ارتباط تنگاتنگی با سبک و سلوک و شخصیت شاعر دارد .ازآنجاکه هر

شاعری به دلیل روحیات و رفتارها و افكار و آموزههای مخصوص به خود ،سبک مستقلی
دارد ،ضربآهن
ضربآهن

زبان نیز از آهنگی خاص و همسوو بوا سوبک شواعر پیوروی مویکنود.

جملهها در شعر به تناسوب موقعیوتهوا مویتوانود متفواوت باشود .بعیوی از

موقعیتها به گونهای پین میرود که گویی روند شعر ،آرامن یکنواخت و رخوتانگیزی
را بر ذهنیت آدمها و رخدادهای بیرونی حاکم کردهاست .در چنین وضعیتهوایی ،آهنو
جمالت نیز حالتی کندار و درن آمیز پیدا میکند ،اما گاه وضع به گونهای وارونه ،باعث
کوتاهی جمالت و فراوانی فعلها و تند شدن آهن

جموالت مویشوود .از سووی دیگور،

موسیقیِ برخاسته از جمالت ،رابطۀ تنگاتنگی با موضوع و محتوای شعر دارد .قودر مسولم
این است که در یک شعر حماسی ،جمالت و آراین واژگان به گونهای اسوت کوه باعوث
انگیزش و هیجان در خواننده میشود ،درحالیکه در یک شعر غنایی ،زبان بوهکاررفتوه در
آن ،آرام و عا فی و تداعیکنندۀ حرکت یک جویبار است.
 .2مقایسۀ نمونههایی از غزل حافظ با شاعران معاصر خوین
ازآنجاکه شناخت دقیقتر هنر حافظ در ایجاد موسیقی شعر ،از رهگذر مقایسه خود را بیشتر
مینمایاند ،در این مجال ،غزلهای حافظ را با غزل شاعران دیگری کوه در وزن و قافیوۀ
مشترک با حافظ سروده شدهاند ،فقوط از چشومانوداز موسویقی و لحون جموالت مقایسوه
کردهایم .دراینباره یكی از نظریهپردازان برجستۀ صورتگرایی مینویسود« :اثور هنوری در
ارتباط با آثار هنری دیگر و از رهگذر تداعی با آن آثار فهمیده میشود ...نهتنها اثر تقلیدی ،بلكوه

هر اثر دیگری ،در توازن و تقابل با یک الگو آفریده میشود» (تودورف.)40 :1902 ،
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در این مقایسۀ تطبیقی ،به مقایسۀ غزل حافظ با شعر شاعرانی چون خواجوی کرموانی
(603و ،)312ناصر بخارایی (321و ،)331کموال خجنودی (وفوات ،)339 :اوحودی مراغوهای
(639و )390پرداخته شدهاست .شاید این پرسن مطرح شود که از بین شاعرانی که حوافظ
از آنان استقبال کرده یا دیگران در زمین 1او شعر گفتهاند ،چرا این پن تن انتخاب شدهاند؟
در گزینن این شاعران ،آنچه شایان توجه بوده ،یكی فراوانی غزلهای هموزن و با قافیه
و ردیف مشترک با حافظ در شعر شاعران نامبرده بودهاسوت .عامول دیگور ایون گوزینن،
نزدیكی زمانی این شاعران به عصر حافظ بودهاست؛ شاعرانی که انتخاب شدهاند در یوک
دورۀ زمانی با حداکثر نیم قرن فاصله زیستهانود .بورای مقایسوۀ شوعر اینوان ،بایسوتی آن
امكانات زبانی و شعریای که حافظ از آنها بهره برده ،در یک میدان تقریباً مساویای از
لحا دسترسی این شاعران به گنجینههای ادبی پین از خود لحا میشد .عامل مهوم و
اساسی دیگر ،وجود تشابهات فراوان لفظی و ترکیبات و نیز مشابهتهای معنایی در غوزل
این شاعران در مقایسه با حافظ بودهاست.
حافظ بیشترین زمین مشترک را با خواجوی کرمانی داشته که حدود هفتاد غزل است.
در مرحلۀ بعدی ،اوحدی مراغهای با  41غزل ،ناصر بخارایی با  49غزل ،کمال خجندی با
 94غزل قرار دارند .شیوۀ کار بدبنگونه بودهاست که غزلها دو به دو با هم به لحا نووع
جمالت بررسی شدند؛ البته در این مقایسه ،جملهواره 2اساس جمله قرار گرفت ،زیرا بورای
بررسی بهتر جمالت مرکب از دیدگاه وجه جمله و لحن آن ،بایستی جملهوارههای آن بوه
صورت جداگانه بررسی میشد .در گام بعدی ،با کدگذاری انواع جمالت خبری ،پرسشوی،
شر ی ،ندایی ،امری و ...برای مشاهدۀ بهتر تفاوتهوای موجوود بوین دو غوزل و آهنو
متفاوت ،میان آنها نمودارهایی ترسیم شد .در ادامه ،فقط به ذکر یک شواهد مثوال از هور
شاعر بسنده میکنیم:

« .1زمین» یک اصطالح ویژۀ نقد ادبی در زبان فارسی عصر صفوی و بعد از آن است و مقصود از آن« ،وحدت وزن و قافیه و
ردیف» در یک غزل است .تمام غزلهایی که شاعران در آن به استقبال غزل شاعری خاص میپردازند ،همه در «زمینِ» غزل
اوست (شفیعیکدکنی.)111 :1931 ،
 .2جملهواره «سخنی است که به یاری جملهواره یا جملهوارههای دیگر معنی کامل و درن
تشكیل میدهد» (فرشیدورد.)121 :1902 ،

پایانی پیدا میکند و جملۀ مرکب
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 غزلی از حافظ
کنون که در چمن آمد گل از عدم بوه وجوود

بنفشووه در قوودم او نهوواد سوور بووه سووجود

بنوش جام صبوحی به نالوۀ دف و چنو

ببوس غبغب ساقی به نغموۀ نوی و عوود

به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چن

که همچو دور بقوا هفتوهای بووَد معودود

شد از بروج ریواحین چوو آسومان روشون

زمین بوه اختور میموون و والع مسوعود

ز دسووت شوواهد نووازکعووذار عیسوویدم

شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل

ولی چه سود که در وی نه ممكن است خلود

به بوا توازه کون آیوین دیون زردتشوتی

کنون که اللوه برافروخوت آتون نمورود

چو گل سووار شوود بور هووا سولیمانوار

سووحر کووه موور درآیوود بووه نغمووۀ داوود

بخواه جام صبوحی بوه یواد آصوف عهود

وزیر ملک سولیمان عمواد دیون محموود

بوَد که مجلس حافظ بوه یُمون توربیتن

هر آنچه می لبد جمله باشودش موجوود
(حافظ)236 :1931 ،

 غزلی از ناصر بخارایی
بدیدم آن موه خوود را پگواه خووابآلوود

سووعادت نظوورش خووواب غفلووتم بربووود

دمید صوبح وصوال و رسوید شوام فوراق

چنان شدم که کسی آید از عدم به وجوود

چنان که مه به فلک روی خوین بنمایود

نگووار موون رب خوووب از کنووار بووام نمووود

دوتا شدم به سالم و نهواده رو بور خواک

نكرده بودم از این خوبتر رکوع و سجود

نداد آن صونم از سرکشوی جوواب سوالم

ولووی بووه غمووزۀ شوویرین اشووارتی فرمووود

کووه ناصوورا ز زبووان رقیووب موویترسووم

توو عوواقلی و اشووارتبسوونده خواهوود بووود
(ناصر بخارایی)236 :1919 ،

در غزل حافظ ،جمعاً بیست جملهواره به کار رفته کوه از ایون میوان ،یوازده جملوهوارۀ
خبری و دو جملهوارۀ پرسشی و هفت جملهوارۀ امری وجوود دارد .در غوزل ناصور ،هفوده
جملهواره به کار رفته که فقط یک جملهوارۀ آن ،ندایی است و باقی همه خبریاند.
در این میان ،اگرچه تعداد ابیات حافظ بیشتر از ابیات ناصر اسوت ،آنچوه اهمیوت دارد،
توزیع جملهوارهها به تناسب در ول غزل است .در غزل حافظ بوا اینكوه جملوهوارههوای
خبری میزان قابلتوجهی دارند ،حافظ برای ایجاد تنوع و تغییر در ضربآهن و موسیقی
غزل ،از دیگر جملهوارهها نظیر امری نیز استفاده کردهاست .آوردن جملهوارههای امری در
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میان جملههای خبری ،آن را از ضربآهن کند و یکنواخوت خوارج مویسوازد و باعوث
افزاین ضربآهن جمله میشود .حافظ بهدرستی جمالت امری را در البهالی جموالت
خبری گنجاندهاست .وی هرجا احساس میکند کالمون صورفاً حالوت توصویفی یافتوه و
دارای وجه یکنواخت خبری است ،بالفاصله یکنواخت جمالت امری میآورد تا خواننوده
احساس ماللت نكند .به بیان دیگر« ،سخن اگر باشد ،ماننود راههوایی کوه از منوا ق خشوک
کویری میگذرد ،خوابآور و ماللانگیز میشود .تنوع با شگردهای گونواگونی حاصول مویشوود؛

مثالً میتوان به تناوب ،جملهها و عبارات را کوتاه و بلند آورد» (سمیعیگیالنی.)13 :1932 ،
ترتیب و توالی وجوه جمله در غزل حافظ به شرح زیر اسوت :خبوری ،خبوری /اموری،
امری /امری ،امری /امری ،خبری /خبری /امری ،امری /خبری ،پرسشی ،خبوری /اموری،
خبری /خبری ،خبری /امری /پرسشی ،خبری ،خبری .مشاهده میشود در اغلب موارد ،بعد
از دو جملۀ خبری ،از وجه امری یا پرسشی استفاده شده که آهنگینتر است ،اموا در غوزل
ناصر ،الگوی به کار گیری جملهها بدینگونه است :خبری ،خبری /خبری ،خبوری ،خبوری،
خبری /خبری ،خبری /خبری ،خبری ،خبری /خبری ،خبری /ندایی ،خبری ،خبری ،خبری.
مالحظه میشود ناصر در تمام غزل خود ،تنها از وجه خبری استفاده کرده و فقط در بیوت
پایانی ،وجه ندایی به کار برده که آنهم ازآنجاکه تخلص شاعر است ،چندان ارزشی ندارد.
با خواندن غزل ناصر ،خواننده انتظار دارد بعد از آمدن ایونهموه جملوۀ خبوری توصویفی،
نكتهای یا مطلبی درخور توجه آورده شود ،اما این انتظار خواننده در غزل ناصر جامۀ عمل
نمیپوشد .فیای شعر ناصر ،فیای یکنواخت و فار از هرگونه حرکت و جنبشی اسوت.
غزل حافظ با وجه خبری آغاز می شوود و بوا وجوه پرسشوی بوه پایوان مویرسود (اگرچوه
جملهوارههای پایانی خبری است ،وجه جملۀ پایه ،پرسشی است) .قدر مسلم این است که غزلی
که با ضربآهن کند آغاز میشود و با اوج به پایان میرسد ،نسبتبه غزلی که بوا وجوه
خبری آغاز شده و با همان وجه خبری نیز به پایان میرسد ،تأثیر میاعفی را بور ذهون و
روح خواننده بر جای میگذارد .حال آنكه غزل ناصر در یک خط سیر مسوتقیم از ابتودا توا
انتها ادامه مییابد؛ گویی شاعر هیچ انگیزهای برای ترغیب مخا ب ندارد .حافظ به جایگاه
جمالت ترغیبیاش اهمیت فراوان میدهد؛ یعنی وی جمالت امری را که در خود موسیقی
زیادی دارند ،گاه برای اثرگذاری بیشتر ،دقیقاً در ابتدای مصاریع بیت خود قرار میدهد توا
همچون صدای زن  ،موسیقی خود را در ذهن خواننده تثبیت کند؛ همانند:
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بنوش جام صبوحی به نالۀ دف و چنو

ببوس غبغب ساقی به نغمۀ نوی و عوود

و زمانی دو جملۀ امری را پشتسرهم و بدون هیچ فاصلهای به کار میبرد تا منظورش
را قویتر و شدیدتر به خواننده القا کند؛ همانند:
ز دسووت شوواهد نووازکعووذار عیسوویدم

شراب نوش و رها کن حدیث عواد و ثموود

در اینجا ،نمودارهایی برای فهم بهتور توزیوع وجوه جموالت در غوزل حوافظ و ناصور
بخارایی و دیگر معاصرانن تهیه شدهاست .با مشاهدۀ این نمودارها ،بوهخووبی مویتووان
دریافت حافظ نهتنها وجوه مختلف جمله را در شعر خوین به کوار مویبوردهاسوت ،بلكوه
همواره به آراین جمالت نیز وقوف کامل داشته و چینن آنها را ووری قورار داده کوه
باعث رنگینتر شدن موسیقی شعرش شوند.

همانگونه که در شكل  1و  2دیده میشود ،غزل حوافظ افوتوخیوز چشومگیرتری از
غزل ناصر دارد و در غزل ناصر هیچگونه جنبشی حس نمیشوود .در غوزل ناصور ،اغلوب
جمالت وجه خبری دارند ،اما در غزل حافظ ،وجوه متنوعتری به کار رفتهاست.
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 غزلی از حافظ
یارب سببی ساز کوه یوارم بوه سوالمت

بازآیووود و برهانووودم از بنووود مالموووت

خووواک ره آن یوووار سوووفرکرده بیاریووود

تا چشم جهانبین کنمن جوای اقاموت

فریوواد کووه از شوون جهووتم راه ببسووتند

آن خال و خط و زلف و رب و عارض و قامت

امروز که در دسوت تووام مرحمتوی کون

فردا که شدم خاک چه سود اشوک نودامت

ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق

ما با تو نوداریم سوخن خیور و سوالمت

درویوون مكوون نالووه ز شمشوویر احبووا

کوواین ایفووه از کشووته سووتانند غرامووت

در خرقه زن آتن که خم ابوروی سواقی

برموویشووكند گوشووۀ محووراب امامووت

حاشا که من از جوور و جفوای توو بنوالم

بیداد لطیفان همه لطف اسوت و کراموت

کوته نكنود بحوث سور زلوف توو حوافظ

پیوسته شد ایون سلسوله توا روز قیاموت
(حافظ)160 :1931 ،

 غزلی از کمال خجندی
صوفی که ز چشم تو برد جان به سالمت

سوور برنكنوود تووا بووه قیامووت ز غرامووت

امروز گور آن لوب نگوزد زاهود خودکوام

بسیار بوه دنودان گوزد انگشوت نودامت

در دیووده خیووال قوود تووو روز جوودایی

چون سایۀ وبی است به گرمای قیامت

گر زلف کجت بیند امام از خوم محوراب

جووز سووورۀ واللیوول نخوانوود بووه امامووت

دی دیوود قیووام تووو موومذن بووه نمووازی

قوودقامت او بُوورد ز یوواد آن قوود و قامووت

ما از پس صد پرده تماشوای توو کوردیم

صوواحبنظووری هسووت ز انووواع کرامووت

برخیز کمال از سور نواموس کوه رنودان

کردنوود اقامووت بووه سوور کوووی مالمووت
(کمال خجندی)31 :1993 ،

در غزل حافظ 24 ،جملهواره به کار رفتهاست که به ترتیب ،سیزده جملوهوارۀ خبوری،
پن جملهوارۀ امری ،سه جملهوارۀ ندایی ،دو شبهجمله ،یوک جملوهوارۀ پرسشوی بوه کوار
رفتهاست .غزل کمال از چهارده جملهواره سواخته شوده کوه در ایون میوان ،ده جملوهوارۀ
خبری ،دو جملۀ شر ی ،یک جملۀ ندایی ،یک جملۀ امری استفاده شدهاست.
فقط از چشمانداز نوع جمالت بهکاررفته در غزلها ،غزل حافظ متنوعتر از غزل کمال
است .حافظ سعی کرده در همین محدودۀ وزن و قافیه ،از جمالت متنووعتوری نسوبتبوه
کمال بهره ببرد و کالم خود را موزونتر و موسیقاییتر جلوه دهد .شروع غزل در حافظ ،در
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کنار ندا قرار دادن «رب» با وجه امری آغاز میشود .نقطۀ شروع کالم ،از موارد کلیودی در
ایجاد انگیوزش در شوعر اسوت؛ شوعر بوا نقطوۀ اوج شوروع مویشوود و در اداموه ،مسویر
پرفرازونشیب خود را ی میکند .حافظ بعد از آن جملۀ امری آغازین ،دو وجه خبوری بوه
کار میبرد و آهن

کالم را از اوج به فرود میرساند تا مجالی داده شود بوه خواننوده کوه

خود را از بار جملۀ کوبنده و آهنگین آغازین رها سازد ،اما پس از این سكون نسبی ،دوباره
جملۀ امری به کار برده میشود .این روند در تمام ابیات رعایت شدهاست؛ حتی حوافظ در
مجال اندک یک بیت نیز دست به تنوع در آوردن وجوه مختلف جمله میزند؛ نظیر:
امروز که در دسوت تووام مرحمتوی کون

فردا که شدم خاک چه سود اشوک نودامت

میبینیم در ول یک بیت از سه وجوه گونواگون خبوری ،اموری و پرسشوی اسوتفاده
کردهاست و یا در بیتِ
ای آنكه به تقریر و بیان دم زنی از عشق

ما با تو نوداریم سوخن خیور و سوالمت

وجوه ندایی و خبری و عا فی به کار رفتهاست .این رنگارنگی جمالت و بوه دنبوال آن،
یف گستردهای از موسیقی کالم ،برخاسته از ذهن پویوا و تنووع لوب حوافظ اسوت .او بوه
مقتیای اندیشه و عا فهای که در ضمیر خود دارد ،از جمالت مناسب استفاده میکند ،اما در
غزل کمال ،فراوانی جمله از آنِ وجه خبری است .وی از جمالت دیگری نیز استفاده کورده،
ولی برای مثال ،فرق است میان اسلوب ندایی کمال و حافظ؛ کمال از یک منادای ساده کوه
همان تخلص شعری خوین است استفاده کرده و حافظ از یک جملۀ ندایی موصوولی .قودر
مسلم این است جملۀ ندایی که با خود یفی از مفاهیم و توصیفات را به همراه دارد با یوک
منادای ساده ،به لحا القای موسیقی لفظی و معنوی چه تفاوت چشمگیری دارد .این تفاوت
جملهها در سایر جمالت نیز مشهود است؛ برای نمونه ،یگانه وجه امریای که کمال به کوار
برده ،جملوۀ «برخیوز کموال» اسوت و حوال آنكوه جموالت اموری حوافظ ،قودرت القوایی و
برانگیزانندگی بیشتری دارند ،مانند جملۀ «در خرقوه زن آتون»؛ عمول خرقوه را آتون زدن،
عالوه بر استفاده از وجه تأثیرگذار امری ،به تنهایی امری است قلندرانه که شور و احساسوی
را در خواننده برمیانگیزد یا جملۀ امریِ «یا رب سببی ساز» که حالت دعوا و نیواز بوه درگواه
خداوند را در خود دارد .نمودار توزیع وجه جمالت حافظ و کمال بدین قرار است:
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با مشاهدۀ اشكال  9و  4درمییابیم غزل حافظ نسبتبه غزل کمال ،موسیقی متنوعتر
و پرافتوخیزتری دارد .غزل کمال ،فقط در ابیات پایانی ،تنوع جمالت دارد.
 غزلی از حافظ
زلووف بوور بوواد مووده تووا نوودهی بوور بووادم

نوواز بنیوواد مكوون تووا نكَنووی بنیووادم

رب برافروز که فار کنوی از بورد گلوم

قوود برافووراز کووه از سوورو کنووی آزادم

شُهرۀ شهر مشوو توا نونهم سور در کووه

شووور شوویرین منمووا تووا نكنووی فرهووادم

می مخور با دگران تا نخورم خون جگور

ووره را توواب مووده تووا نوودهی بوور بووادم

یووار بیگانووه مشووو تووا نبووری از خویشووم

غووم اغیووار مخووور تووا نكنووی ناشووادم

شمع هر جمع مشو ورنوه بسووزی موا را

یواد هوور قوووم مكوون تووا نووروی از یووادم

رحم کن بر من مسكین و به فریوادم رس

تووا بووه خوواک درِ آصووف نرسوود فریووادم

چون فلک سیر مكن تا نكُشی حوافظ را

رام شوووو توووا بدهووود وووالع فوووربدادم

حافظ از جور تو حاشا کوه بگردانود روی

موون از آن روز کووه در بنوود توووام آزادم
(حافظ)903 :1931 ،
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 غزلی از اوحدی مراغهای
ای کووه رفتووی و نرفتووی نفسووی از یووادم
پس ازین پین من از جور مكن یاد که مون
چند پرسی تو که از عشق مَنَت حاصل چیسوت
کردم اندیشۀ خود مصلحت آن است که مون
آهنین است دلت ورنوه ببخشوی بور مون
از دل سخت توو آن روز مون آگواه شودم
مكن ای ماه جفا بر تن من کوز غوم توو

خاک پای تو چو گشتم چه دهی بر بوادم
تووا غووالم تووو شوودم زیوون دگووران آزادم
حاصل آن است که از تخت به خواک افتوادم
بوورکَنم دل ز تووو ورنووه بكَنووی بنیووادم
چون ببینی کوه ز غوم در قفوس فووالدم
کوه جگوور خسوته بدیوودی و نوودادی دادم
اوحوودیوار بووه خورشووید رسوود فریووادم
(اوحدی مراغهای)264 :1941 ،

غزل حافظ از  94جملهواره ساخته شده که شانزده جملهوارۀ خبوری ،شوانزده جملوۀوارۀ
امری ،یک جملۀ شر ی ،یک شبهجمله است .در غزل اوحدی 24 ،جملهواره به کار رفته که
شانزده جملۀ خبری ،سه جملۀ پرسشی ،سه جملۀ ندایی ،دو جملۀ امری به کار رفتهاست.
غزل حافظ بوا اینكوه فقوط دو بیوت از غوزل اوحودی بیشوتر اسوت ،از لحوا تعوداد
جملهوارهها ،تفاوت محسوسی با غزل اوحدی دارد و این نشان میدهد جملههوای حوافظ
کوتاهتر از جمالت اوحدی است به وریکه در هر بیت حافظ ،چهار جملهواره وجوود دارد.
غزل حافظ جزو غزلهایی است که تقریباً در تموام ابیوات آن ،یوک الگووی جملوهبنودی
مشخص رعایت شدهاست؛ یعنی الگوی امری /خبری .این جملهها با حلقۀ اتصوال حورف
«تا» به هم گره خوردهاند و باعث شكلگیری یک موسیقی اوج و فرود یکنواخت در ابیات
شدهاند .کوتاهی جمالت ،نشاندهندۀ ضربآهن تند آن است .هرچقدر کوالم ،موسویقی
تندتری داشته باشد ،نسبتبه جمالتی که در آن ،تمام ارکانِ نحوی به کار رفتهاند و به تبع
آن ،جمالت والنیتریاند ،نین کوبندگی و اثرگذاریاش بیشتر است .گویی حوافظ بوا
آوردن رکن اصلی جمله و یعنی فعل و خواسته غرض اصلی خود را مستقیم بیان کند.
در غزل اوحدی ،آغاز غزل با یک وجه ندایی است و این توا حودودی در جوای خوود،
امری است قابل توجه؛ زیرا از همان ابتدا وجه خطابی غوزل را بوه خواننوده موینمایانود و
مشخص میشود غزل ،گفتوگووارهای است میان عاشق و معشوق .غزل اوحدی با اینكه
از لحا وجوه جمله ،متنوعتر از غزل حافظ است ،آن اثربخشی و کوبندگی ضوربآهنو
غزل حافظ را ندارد .غزل حافظ روایت شكوهگونهای است از معشوق که در تمام جموالت
امریاش به رفتار معشوق نظر دارد و در وجه خبری ،توصیفگر حال خود است.

 /196موسیقی شعر و انواع جمالت در غزلیات حافظ

با مشاهدۀ اشكال  1و  6بهخوبی میتوان دریافت که در غزل حافظ ،موسیقی کالم بق
یک الگوی مشخص اوج و فرود تنظیم شدهاست ،اما الگوی جمالت در غزل اوحودی ،نظوم
خاصی ندارد و او با آوردن جمالت خبری پیدرپی ،روند موسیقی شعر را کُند ساختهاست.
 غزلی از حافظ
اگر به کوی تو باشود مورا مجوال وصوول

رسد به دولت وصلت نوای من به اصول

قوورار بُوورده ز موون آن دو سوونبل رعنووا

فرا بُرده ز من آن دو نورگس مكحوول

دل از جووواهر مهوورت چووو صوویقلی دارد

بوَد ز زنو

حوواد هور آینوه مصوقول

مو ونِ شكسوووتۀ بووودحال زنووودگی یوووابم

در آن نفس که به تیغ غموت شووم مقتوول

چه جرم کردهام ای جان و دل به حیرت توو

که اعت من بیودل نمویشوود مقبوول

چووو بوور در تووو موون بینوووای بووی زر و زور

به هیچ بواب نودارم ره خوروج و دخوول

کجوا روم چووه کوونم چواره از کجووا جووویم

که گشتهام ز غم و جوور روزگوار ملوول

خرابتر ز دل مون غوم توو جوای نیافوت

که ساخت در دل تونگم قرارگواه نوزول

به درد عشق بساز و خمووش کون حوافظ

رموز عشق مكن فاش پین اهل عقوول
(حافظ)930 :1931 ،
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 غزلی از خواجوی کرمانی
مرا که نیست به خاک درت امید وصوول

کجا به منزل قربوت بوود مجوال نوزول

اگر وصال تو حاصل شود به جان بخورم

ولی عجب که رسد کام بیدالن به حصوول

چنین شنیدهام از پرده سواز نغموۀ شووق

که ضرب سوختگان خارج اوفتد ز اصول

خموش باش که با کشتگان خنجر عشق

خالف عقل بود درس گفوتن از معقوول

بر اهل عشق فیلیت به عقل نتوان جست

که عقل و فیل در این ره عقیله است و فیوول

به روز حشر سر از موج خوون بورون آرد

کسی که گشت به تیغ مفارقوت مقتوول

گذشت قافله و موا گشووده چشوم امیود

که کی ز گوشۀ محمل نظر کند محمول

میان ما و شوما حاجوت رسوالت نیسوت

چووو انقطوواع نباشوود چووه احتیوواج رسووول

مفارقووت نكوونم دیگوور از حووریم حوورم

گرَم به کعبۀ وصل افتود اتفواق وصوول

چو ره نمیبَرم از تیرگوی بوه آب حیوات

شده است جان من تشنه از حیات ملوول

ببوس دسوت مقیموان درگهون خواجوو

ب ووَد کووه راه دهنوودت ب وه بارگوواه قبووول
(خواجوی کرمانی)310 :1963 ،

غزل حافظ از  22جملهواره ساخته شده که سیزده جملهوارۀ خبوری ،چهوار جملوهوارۀ
پرسشی ،سه جملهوارۀ امری ،یک جملهوارۀ ندایی ،یک جملهوارۀ شور ی وجوود دارد .در
غزل خواجو نیز  24جملهواره وجود دارد که هفده جملهوارۀ خبری ،دو جملهوارۀ شر ی ،دو
پرسشی ،دو جملهوارۀ امری ،یک جملۀ عا فی وجود دارد.
غزل حافظ را میتوان به دو پارۀ آوایی تقسیم کرد؛ در قسمت اول ،ضربآهنو

کوالم،

آرام و یکنواخت است و کمتر در آن ،اوج و فرودی اتفواق مویافتود .وجوه غالوب در ابیوات
آغازین با وجه خبری است که حالوت توصویفی دارد و هویچ کونن خاصوی در آن صوورت
نمیگیرد ،اما از بیت پنجم با جملۀ پرسشیِ «چه جرم کردهام» ،فیای شعر تغییر میکند و بوا
ندا قرار دادن «جان و دل» به اوج میرسد .جمالت بعدی ،از نظور وجوه ظواهری ،خبوری و
پرسشیاند ،ولی درواقع همگی این جمالت در خطاب همان منوادای «جوان و دل» بوه کوار
رفتهاند .حافظ در ادامه ،منادا را با انواع جمالت مورد خطاب قرار دادهاست .اوج خطاب حافظ
زمانی است که چندین جملۀ پرسشی را پشتسر هم به کار میبرد که این کوتاهی جموالت
و ضربآهن

تند آن ،لحن عتابآلود عاشق به معشوق را بهخوبی نمایان میسازد:
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کجا روم چه کنم چواره از کجوا جوویم

که گشتهام ز غم و جوور روزگوار ملوول

حافظ برای غنی ساختن موسیقی کالم ،از تكرارهای نحوی یکسان نیز سود جستهاست:
قوورار بُوورده ز موون آن دو سوونبل رعنووا

فرا بُرده ز من آن دو نرگس مكحوول

غزل خواجو ،از نظر وجه جمالت ،تقریباً با حافظ همسانی میکند .خواجو از همان ابتدا
به آوردن وجههای مختلف جمله عالقه نشان میدهد ،به ووریکوه سوه وجوه خبوری و
پرسشی و شر ی را در سرآغاز غزل خود میگنجانود ،اموا پوس از آن شوروع موسویقایی،
یكباره با آوردن جمالت خبری متعدد ،فیای شعر را دچار سكون و رخوت میکند .به نظر
مویرسوود در میوان انووواع جمووالت خواجوو ،هموواهنگی معنوواداری وجوود نوودارد .شووعر در
قسمتهایی ،جنبن بیشتری دارد و در بخنهای دیگر ،خبوری از پویوایی نیسوت .نظوام
موسیقایی و الگوی آوردن انواع جمالت در غزل خواجو ،به مقتیوای میومون و عا فوه،
کمالی ندارد .خواجو خواستهاست سخن خوود را از یوکنوواختی درآورد ،ازایونرو آن را بوا
جمالت مختلف در هم تنیدهاست ،ولی ناآشنایی او به موسیقی جمالت و ارتباط بوا سوایر
عوامل شعری ،باعث تزاحم جمالت شده و در نتیجه بار عا فی الزم را بر جای نمیگذارد.
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همان ور که در اشكال  3و  0دیده میشود ،غزل حوافظ بعود از یوک ضوربآهنو
یکنواخت ،از جملهوارۀ نهم به بعد ،اوج و فرود دارد و با اوج هم به پایان میرسد .در غزل
خواجو ،غالب جمالت ،وجه خبری دارند؛ البته خواجو در فواصل تقریباً معینی ،از سایر وجوه
نظیر پرسشی نیز استفاده کردهاست.
 .9نتیجه
با توجه به اصالت موسیقی شعر در نزد حافظ ،این پرسن در ذهن نگارنده مطرح شد کوه
آیا انتخابهایی که حافظ در حوزۀ نوع جمالت به کار میبرد ،ارتبا ی با موسیقی شوعر او
دارد یا نه .بر این اساس ،غزل حافظ با غوزل چهوار تون از شواعران معاصور وی و یعنوی
خواجوی کرمانی و ناصر بخارایی و کمال خجندی و اوحدی مراغهای کوه وزن و قافیوه و
ردیف مشترک با حافظ دارند و مقایسه شد و نتای زیر به دست آمد:
و حافظ در ول ابیات غزلن ،به ندرت از الگوی سوه جملوۀ خبوری متووالی اسوتفاده
میکند .وی برای پرهیز از آهن

یکنواخت وجه خبری و ایجاد رغبت در خواننده ،از وجه

امری یا پرسشی در میان دو جملۀ خبری بهره میگیرد.
و حافظ برای افزودن آهن

کالم خوین از وجههای مختلف جمله که اوج و فرودهوای

متفاوتی دارند ،در ول یک بیت و در ساخت کلی غزل استفاده میکند؛ همین رویكرد باعث
شدهاست موسیقی شعر حافظ نسبتبه اقرانن ضربآهن

بیشتری داشته باشد.

و از دیگر نكات بهکاررفته در شعر حافظ ،ایجاد انگیزش در خواننوده از راه گنجانودن وجووه
فعلی ترغیبی و همانند وجه امری یا استفهامی و در آغاز بیت یا غوزل اسوت .چنوین کواربردی
معموالً در غزلهایی اتفاق میافتد که چندان تنوع جمالتی ندارند ،ولیكن حافظ با بهکوارگیری
وجوه ترغیبی در ابتدا یا انتهای بیت ،از میزان یکنواختی آهن

جمالت میکاهد.
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