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 پیوند نحو و اندیشه در غزلی از حافظ
 

 ،2زهرا حبیبی زاده، 1,* سازغفار برج
 شاهد  دانشگاه ،استادیار -1

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد -2

 

 

  خالصه

 

مند است. بنابراین کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده، در عناصر نحو منظم، مولود ذهن نظام 
دار، رد پای سبک و اندیشه و و از رهگذر همین عناصرِ نحویِ نشانکند نحوی بیشتر خودنمایی می

سپردگی گوینده به موضوعات را می توان دنبال کرد. حافظ غزل سرای شهیر قرن هشتم، با دل
های بسیار های زیبایی در زبان را در صورتتسلطی که بر زبان فارسی دارد، شگفت انگیزترین جلوه

 کند و نقش زیبایی شناختی زبان را در کنار نقش معنیخویش خلق میمتنوع با کمک ذوق متعالی 

این « اندیشه»بخشد. هدف از نگارش این مقاله نشان دادن انعکاس آن به کمال تشخص می رسانی
چرا که ساختِ اندیشه با نحو پیوند آشکارتری دارد تا با واژه. مسأله  اوست؛« نحو»شاعر در ساحات 

نوع روابط آنها با و ها و کیفیت ترکیب به این پرسش است که اجزای جملهاصلی این پژوهش پاسخ 
حافظ در  ،کند؟ و نتیجه اینکهیکدیگر تا چه اندازه به کیفیت نگرش و اندیشه شاعر داللت می

ای که های ویژه و متنوعی دارد؛ به گونهنوآوری ،در پیوند با اندیشه ساختارهای نحوی زبان شعرش،
روان ها، از دیدگاهها و جملهاط نحوی مناسب و کارایی بالغی قوی میان انواع ساختگذشته از ارتب

 ها وجود دارد.شناسی و معنایی هم همکاری خاصی میان آن
 

 نحو، اندیشه، نظم، حافظ.کلمات کلیدي:       

 

 

 مقدمه   .1

مدار ونگینوس، حکیم و سیاستمسأله نظم دستوری جمله و رابطه نحو و سبک، موضوع کهنی است که از زمان ل
ق( در  139در دنیای اسالم نیز عبدالقاهر جرجانی )د. .(9731سوریایی قرن اول میالدی مطرح بوده است )لونگینوس، 

، به دقت، تنوع صورت های کاربردی معنای حاصل از جا به جایی «معانی النحو»کتاب دالیل االعجاز با عنوان نظریه نظم یا 
« ظم و تألیف الفاظ آنن»جا بر اهمیت نحو پافشاری ورزیده که راز اعجاز قرآن را در ررسی کرده و تا آنعناصر سخن را ب

ای که بر نظم چیزی نیست مگر قرار دادن اجزای جمله و گفتار به گونه»معتقد است:  اوق(. 139دانسته است )جرجانی، 
برد اجزای جمله است به تناسب حاالت روحی و مقتضای حال، نه البته منظور او از نحو، آگاهی از کار« اساس علم نحو باشد
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ای از روابط است. این همان نظری ای از الفاظ نیست، بلکه مجموعهعلم نحو به معنی محدود آن. در نظر او زبان مجموعه
  (.9719 گویند )شفیعی کدکنی،شناسی معاصر از آن سخن میاست که علمای زبان

ناپذیرترین توان در نظر گرفت. فرمولای است و حد و نهایتی برای آن نمیم بسیار پیچیدهمفهوم اصلی نظم، مفهو
های حافظ این نظم مسأله در زبان همین مسأله نظم است. در فاصله نصاب الصبیان ابونصر فراهی تا حیرت آورترین غزل

شود ماند. عجز علوم بالغی همین جا آغاز میهای آن نامکشوف میشود و فرمولتر میاست که پیچیده و پیچیده و پیچیده
 (.9711 بندی و تفسیر و توجیه کنند )همان،خواهند با چند فرمول کشف شده، چیزی را که نهایت ندارد دستهکه می

سبک، وجوه نحوی و نسبت نحو با موضع گوینده و رویکرد وی  امروزه نیز موضوع نظم دستوری جمله و رابطه نحو و
 (.   9711گیرد )فتوحی، قه قرار میمگی در سبک شناسی نحو مورد مدابه موضوع، ه

جلب کرد. از آن  ی نحومطالعهشناسان را به شناس آمریکایی، توجه زبانزبان در میانه قرن بیستم، نوام چامسکی،
اش توان یافت که دربارهمیاین زبان، کمتر موردی را « نحو»توان با قاطعیت گفت، درباره زبان انگلیسی و تاریخ به بعد، می

شناسان ایرانی به به پژوهش پرداخته نشده باشد و این در شرایطی است که قدمت این دسته از مطالعات در میان زبان
 (.9719گردد ) صفوی، کمتر از سه دهه گذشته  باز می

برای نوشتن اصول علم معانی  ترین کمبودهای تحقیقاتی ادبی در دوره ما این است که هنوز هیچ اقدامییکی از مهم
برای زبان پارسی انجام نشده است و راه ایجاد علم معانی برای زبان فارسی این است که شاهکارهای درجه اول زبان فارسی 

بندی ایشان کشف کرد و توان از طرز جملهاز نظرگاه ساختمان جمله مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم چه قوانینی می
ار از زیبایی و تأثیر سخنان ایشان، با طرز قرار گرفتن اجزای جمله وابستگی دارد. بی هیچ تردید، قسمت ببینیم چه مقد

 (. 9719ای از هنرنمایی این بزرگان و تأثیر سخنانشان، در ساختمان  جمله ایشان است ) شفیعی کدکنی، برجسته
تولد شد و در اواخر این قرن درگذشت. در سرای ایران در اوایل قرن هشتم هجری قمری محافظ مشهورترین غزل

اوضاع و احوال پریشان شیراز و در خالل دست به دست شدن این شهر میان قدرت جویان عصر، او توانست قرآن را حفظ 
دانی خوش آواز گردد، با زبان و شعر و ادب عربی انس یابد، میراث أویل آن عمیقًا آشنا شود، موسیقیکند و با تفسیر و ت

و ادب و اندیشه فارسی را عمیق و گسترده مطالعه کند و با دیگر علوم عصر، فقه و لغت و بالغت و حکمت و کالم شعر 
های حاصل از علم و مانند او، سبب شد که اندوختهند. حافظه نیرومند و حضور ذهن بیعرفان، کم و بیش آشنایی حاصل ک

ها و ظرایف هنری عمیق را س و قریحه پرورده او، درک زیباییق حساشعر و تجربه در آگاهی او بماند و فراموش نگردد. ذو
درگیری  ل در قرآن، و دقت در خُلق و خوی آدمیان، و تأمل و تفکر در هستی و سرنوشت بشر، وتوغّ .برای او میسر کرد

ای گشود که ریچهو دهای متنوع که در خالل زیستن با دیگران حاصل کرده بود، در برابر اگسترده با زندگی و تجربه
 .(9731)پورنامداریان،  انداز دیگری ببیندجا خدا و انسان و جهان را در چشمتوانست از آن

نظریه نظم عبدالقادر بیشتر از طریق تفسیر کشاف زمخشری در میان مسلمانان شیوع یافته و آن همه دلبستگی 
کتاب، و درحقیقت غیر مستقیم از عبدالقادر به علت راز و رمزهای بالغتی است که از آن « کشف کشاف»حافظ به 

ی نظم و از طریق تفسیر جرجانی، آموخته است. به عقیده این جانب تأثیر پذیری حافظ از قرآن از رهگذر همین نظریه
خواند می« نظم»نماید و آن اینکه حافظ اوج هنر خود را کشاف زمخشری بوده است. یاد آوری یک نکته دیگر هم ضرور می

کند. این دو بزرگ با به کاربردن این اصطالح، احتماالً معرفی می« نظم»دوسی هم در سراسر اثر عظیم خویش آن را و فر
 .(9719شفیعی کدکنی، اند )توجه خود را به اهمیت ترکیب و ساخت در هنر نشان داده

جهان روحی و عالم تجربی  ،ر شاعری با کاربرد خاصی از کلماته»شعر نوعی کاربرد زبان است و دانیم چنانکه می
اند. تمام بزرگان شعر جهان انجام دادهکاری است که  در مقام عمل، ،اهمیت دادن به زبان شعر (.)همان« آفریندخود را می

 های آن است.بخشیدن به عوامل صوری و هنر سازهیک اثر، ترکیب و کیفیت نظام « ادبیت»مالک خالقیت و 



 

 

 
www.ELSconf.ir         3 

های تازه و نامتعارف خالف ظاهر شریعت و نیز توجه به عرفانی و هم طرح استنباط در شعر حافظ هم وجود مضامین
بایست توان بالقوه تر کرد و زبانی را پدید آورد که میحفظ ابعاد بیشتر حادثه ذهنی، ابهام ناشی از عوامل پیشین را افزون

ا بار فرهنگی گوناگون و رازآمیز را به خدمت گرفت و دار بنمایش این عناصر را دارا باشد. این زبان از یک طرف واژگان سایه
ای ترتیب داد که امکان گردش خواننده را از یک سطح معنایی به از طرف دیگر وجه ترتیب همنشینی کلمات را به گونه

راری سطحی دیگر میسر سازد و او را همواره در برزخ دو سطح مردد نماید. از این گذشته، با حذف مطالب الزم برای برق
تر کردن های لفظی و معنایی کلمات در طول هر یک از ابیات و وسیعپیوند معنایی ابیات در محور عمودی و ایجاد تناسب

های بیشتر خواننده را برای فاصله معنایی میان ابیات، هم طوالنی شدن آن تردید و تأمل را تقویت کرد و هم مجال تداعی
 (. 9731هم آورد )پورنامداریان، وسعت بخشیدن به حادثه ذهنی خود فرا

نظر وجود دارد؛ درباره انسجام معنایی میان همه در شعر حافظ بر سر انسجام دقیق و استوار در طول یک بیت اتفاق
اند و بعضی عقیده دارند که ای، از جمله خصوصیات غزل او را عدم پیوند معنایی در میان ابیات آن دانستهابیات نه؛ عده

رغم پریشانی ظاهری از انسجام های قرآن که علیهری ابیات عین کمال هنری است و متأثر از نظم و نظام سورهپریشانی ظا
توان گفت در اند. به نظر دکتر پور نامداریان حداقل میباطنی برخوردار است و غالبًا این انسجام باطنی را نشان نداده

ایی وجود دارد؛ هرچند به ظاهر این پیوند آشکار نیست. دقیقاً به سبب های حافظ در میان ابیات پیوند معنبسیاری از غزل
همین درماندگی از کشف روابط پنهان دیریاب است که یا به سادگی در پی ایجاد نظم و توالی ابیات بر اساس روابطی 

شویم مکن میان ابیات میهای مکتوم و مآییم و یا بکلّی منکر وجود توالی و پیوندی بر اساس ارتباطظاهری و سطحی برمی
 )همان(.

نماید تا با درک وحدت معنایی در عین تنوع بنابراین تأویل کل غزل حافظ و درک انسجام زبانی و معنایی آن الزم می
و کثرت و پراکندگی ظاهری انسجام متن را کشف کنیم و با تطبیق افق متن با افق انتظارات خویش  از آن لذّتی بیش از 

 جام یک بیت حاصل کنیم )همان(.لذّت کشف انس
ترین آیات بالغت جویی خواجه در ساختارهای نحوی شعرش که از مهمهای پژوهشی و تنوعبا توجه به این ضرورت

های های حافظ را از چشم اندازهای ذکر شده در مقدمه، به ویژه از نظر تنوع ساختاوست، بر آن شدیم تا یکی از غزل
 . اندیشه متن بررسی کنیمها با نحوی و پیوند آن

 

  یافته ها .2

 بیابان تو داده ای ما را که سر به کوه و                               صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را         
 تفقّدی نکند طوطی شکرخا را              شکرفروش که عمرش دراز باد چرا                                     

 که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را           غرور حُسنت اجازت مگر نداد ای گل                                     
 به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را          به حُسن خُلق توان کرد صید اهل نظر                                     

 سهی قدان سیه چشم ماه سیما را          ست                           ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نی          
 بیاد آر محبان بادپیما را        چو با حبیب نشینی و باده پیمایی                                           
 ع مهر و وفا نیست روی زیبا راکه وض                      جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب                    
 )حافظ(  سرود زهره به رقص آورد مسیحا را                  در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ                              

ی صفر نگارش، در سبک شناسی مبنای کشف و شناسایی هنجارگریزی های سبکی است. زبان معیار یا درجه
، حو هر متن، باید میزان خروج از معیارهای آن متن را بر اساسِ نحو پایه یا هنجار بسنجیم )فتوحیبنابراین در بررسی ن

9711).  
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ها در یک زبان. در این کاربرد، ها و شکل گرفتن جملهی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژهبررس»نحو عبارت است از  
نحو عبارت است از بررسی روابط میان  ،ر دارد. در تعریفی دیگرنحو در برابر صرف )تکواژ شناسی یا دانش ساخت واژه( قرا

بر اساس همین ، (به نقل از فتوحی، Crystal, 2003« )هاقواعد حاکم بر نظم و توالی جمله عناصر ساختمان جمله و
 شود.و ممکن یا غیر منطقی و ناممکن میقواعد است که ساختمان یک جمله در درون یک زبان خاص، منطقی 

های مناسب به مباحث پیشتر، مطالعه جمله و انواع ز آن جایی که نخستین گام در زبان فارسی، برای یافتن پاسخا 
های پر بسامد غزل مورد نظر ها و صورتآن و پس از آن رسیدگی به کیفیت القایی هر نوع است؛ در این جا، ابتدا ساخت

  شود.ها توصیف میاین ساخت و صورتاستخراج، سپس سطوحی از پیوند نحو و معنا از رهگذر 
آشکار در ساختمان این غزل هستند که مطالعه آن  ساخت و صورت اشاريدو « جز این قدر»و « آن غزال رعنا» 

در مرکز خالقیت « آن»و« این»های متقابل معنایی و جفت ، قابل توجه استمتنی «اندیشه»با « نحو» ها از دید پیوند 
« آن»ی سازه تِیأرا در ه« اندیشه»و « نحو»ها جای دارند. یکی از پیوندهای ظریف واحدهای ختساهنری و معنایی این 

ای یابیم؛ دراین کاربرد گوینده برای القای واحد اندیشهمی )نام استعاری معشوق(« آن غزال رعنا»در ساخت اشاری دور 
رهگذر یکی از کارکردهای هنری و معنایی مشهور و  کوشد این مفهوم را ازمی« فراق و فاصله میان عاشق و معشوق»چون 

استه شدن فاصله میان عاشق نشان دهد؛ روی دیگر پیوند این اندیشه و بازنمایی نحوی آن؛ یعنی توصیف ک« آن»باریک 
توان در قالب دسته دیگری از واحدهای نحوی که در مطالعه محور عمودی غزل و دقت در ساخت و را می ومعشوق

از جمله:  ،توان به کاربردها و عناصر بیت سوم اشاره کردمی نماید، مشاهده کرد. از این میان،نحوی آن رخ میهای صورت
ی لفظی مخاطب فعل و پس از آن، عوامل نحوی و ضمایر مخاطب، ساخت ندایی، نشانه :های خطابی متنوع، چونساخت

سخنی گوینده و مخاطب را القا کالمی و همهم های ششم و هفتم که دست کم در سطح بیرونی متن،دستوری بیت
 کنند. می

از نوع اشارت نزدیک است که با توجه به بافت بیت و محتوای آن، « قدرجز این»یا « قدراین»ساخت و صورت اشاری 
و نشان  تاباندالقای نزدیک بودن و در تحلیل کاربرد شناسانه و عرفی، مفهوم ضمنی تقلیل و کم اهمیت بودن را باز می

به عنوان عنصر تقلیل ساز به کار گرفته شده است. اگر ما در این قرائت، پایه تحلیل را بر « این»دهد که در این کاربرد می
گیری و ظهور مصادیق خروج از این نرم اصل رعایت نُرم و هنجار مکالمه میان عاشق و معشوق بگذاریم، شاهد شکل

اصلی آن شدت تأثر روحی و عاطفی شاعر/ عاشق در کوره تجربه عشق و مفاهیم و خواهیم بود، خروج از نرمی که عامل 
های کند که با شگردها و هنر سازهدید که شاعر/ عاشق چگونه تالش میتجارب مالزم آن خواهد بود و در نهایت خواهیم 

هایی به دوش هم نهادن رمزگان گیری، همنشینی و سرها بکاهد و در پی آن ناظر شکلگوناگون از تندی و تیزی این خروج
 خواهیم بود که در دو سوی رعایت نرم و خروج از آن جای گرفته اند. 

از « مهر و وفا»، «روی زیبا»، «جمال»هایی چون: از یک سو و به کار گرفتن سازه« های نفیسازه»و « قدر»، «جز» 
ها ی این تالشاند، و همهشتافته« این»فهوم، به یاری های متنوعی هستند که برای القای این مسوی دیگر، از جمله نشانه

خالف سنت و نظام مکالمه مرسوم در غزل است که، ناخواسته و بر« عیب»برای کاستن از شدت بُرد معنایی گزاره و نسبت 
ی ی عاطفهافارسی میان عاشق و معشوق، به ذهن او خطور کرده و بر زبان او جاری شده است؛ همین نکته یکی از کانون

ای که از چشم انداز این قرائت ستون فقرات واژگانی و ساختارهای نحوی و اندیشگانی این این غزل را شکل داده؛ به گونه
 است.آفریده غزل را 

ت أتوان در بیت سوم دید، البته نه در هیکاستن از دامنه خروج از نرم را میهای دیگر ویژگی و مفهوم جلوه
ها؛ همچنین ساختارهای نحوی آن، کیفیات روحی و نجا که نوع گزینش و کیفیت چینش واژههای اشاری آن. آساخت

همان کارکردهای معنایی و هنری و نشانه های خروج از « غرور»کند. در این بیت نیز ذهنیات پنهان گوینده را گزارش می
شده که اعضای دیگر بافت برای ایفای نقش در بیت هفتم؛ از این رو، به کانونی تبدیل « عیب»نرم را عهده دار است که 
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ویژه خود در پیوند با آن سنجیده و چیده می شوند، خصوصاً از منظر کوشش شاعر/ عاشق در استفاده از امکانات زبانی و 
، زنجیره «غرور»پس از درنگ یکه بآید؛ چنانسبتی است که ترک اولی به شمار مینحوی گوناگون برای کاستن از شدت ن

به عنوان  از سویی با ایجاد فاصله میان دو جزء فعل و از سوی دیگر با خلق فضای شک و تردید ـ «مگر»آمده، « تحسن»
هم در بُعد  ،«ای گل»ساخت ندائی همچنین کاهد؛ میـ از قطعیت حکم فعل « مگر»ی اصلی  و پر کاربرد کارکرد گونه

در مقایسه با صورت مثبت  «ی منفی فعلصیغه»آن، های سازه کارکرد عاطفی و زبانی کل ساخت و هم کارکرد هر یک از
که با توجه به قوانین حاکم بر سنت ادبی  «گونگیشیدایی و شیفته»ها، نسبت آن که در بعضی نسخ آمده، و افزون بر این

 را توجیه می کنند.  ترک اولی در مخاطبه «تقلیل»بیشتر با عاشق همنشینی دارد،  همه این عوامل و اسباب، فرایند 
این غزل به شکل طبیعی در حکم ساحتی خواهد شد که در این ساحت، عناصر متعلق و خواهان  ،بر پایه این اصل

تا حدودی، « تو»احاطه خواهند کرد، برای نمونه در بیت نخست ضمیر  حاکمیت نرم، عناصر نمایانگر خروج از نرم را کامالً
دار باشد و آن هم به یاری سازه و را عهدههای خروج از نرم تواند نمایندگی نشانهنوشته، میانداز قرائت این چشمآن هم در 

های امری و غیر امری دوم شخص و های خطابی و ندائی که در قالب برخی ضمایر با نقش معنایی خطاب، فعلساخت
شوند. و در میدان غزل فرا خوانده میها به های استفهامی که برای گرمی بخشیدن و رونق به بازی نشانهبرخی ساخت

مند و نهایت در فضای انفعالی مسلط متن و تسلیم کامل عاشق در برابر حکم و خواست معشوق و تصویر و توصیف شکوه
، حقیقتی که از رهگذر قرائت عمودی متن و به ویژه از گردند، محو و ناپدید میافتخارآمیز نتایج این پذیرش و تسلیم

شود. مضمونی که بارها حافظ و خستین و بیت پایانی غزل آشکار میعاد و نظام محتوایی و صوری بیت نی ابمقایسه
 اند:و به آواز بلند و بسیار فاش گفتهفکران اهم

 (793)غزل      ی عشقم و از هر دو جهان آزادمفاش می گویم و از گفته خود دلشادم                  بنده
 (911)غزل          قبولش کردی                 آری آری سخن عشق نشانی دارد ن شد سخنم تا توینشدل

 (133)غزل       بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود            این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
. حضور اندهای نحوی این غزلو صورت مورد، پر بسامدترین ساخت 99با  هاي مفعولی و پذیراساخت و صورت

های حاکمیت صدای منفعل  بر صورت و معنای ترین نشانهترین و برجستههایی در یک متن، از بزرگپررنگ چنین ساخت
های زبانی، در عین حال از تنوع بسیاری یابد. این ساختسبک بیان رمانتیک و عاشقانه تجلی میآن است که معموالً در 

اند؛ یعنی غالباً در بخش ردیف ای جای داده شدهاه بسیار حساس و تعیین کنندهبرخوردارند و درساختمان غزل هم در جایگ
یابی بسیاری از واژگان و و قافیه. قافیه ها در حکم دسته کلیدها، نقش بسیار مهم در انتخاب یا عدم انتخاب و راه

ر عظیمی در استمرار تأثیر ساختارهای نحوی و دیگر عناصر به سطح متن دارند. ردیفها هم به جهت تکرارشان، تأثی
ی صوری ساخت مفعولی و پذیرا، جایگاه ردیف ترین نشانهبه عنوان بزرگ« را»که واحد زبانی واحدهای اندیشه دارند؛ چنان

را در ساختمان غزل به خود اختصاص داده و با حضور پی در پی خود در تقویت حاکمیت فضای انفعالی و برجستگی عامل 
ای داشته است؛ هرچند در برخی ابیات از نظر مفهوم از نقش معنایی خود کمی فاصله اعلیت تأثیر عمدهرویداد بر عامل ف

چنان کارکرد اصلی خود را ی متن و در کنار دیگر عوامل هم( با این حال در برونه3و  1گرفته باشد )برای مثال در بیت 
 شعر صور خیال در»دو کتاب ارزشمند خویش  ردیف در متعدد ثیرات مختلف وأدکترشفیعی کدکنی بر ت دهد.انجام می

؛ سابقه استشعرعرب بی بدین نکته اشاره دارد که ردیف از اختراعات شاعران فارسی است و در« موسیقی شعر»و « فارسی 
ی صورتی که بال های بزرگ شعر فارسی دانست در. ردیف را باید یکی از نعمتهندی وجود دارد شعر سانسکریت و اما در

بخشد: ازنظر موسیقایی، همیت خاص میافارسی زیبایی و  چند جهت به شعر زیرا از ؛جان معانی و احساسات شاعر نباشد
  (.9731 ،)شفیعی کدکنی زبان نظر ایجاد ترکیبات و مجازهای بدیع در های شاعر و ازازنظر معانی و کمک به تداعی

های اسمی مفعولی را شامل وارههای لفظی و هم جملهنشانه های باهای مفعولی، هم ساختدر این گفتار ساخت
 ها، پر شده است.شود که بالفاصله پیش از ردیف، جایگاه قافیه تماماً یا بخشی ازآن، با آنمی
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ی میان یابد. صدای دستوری عبارت است از رابطهی سبک و اندیشه در صدای دستوری بازتاب میبخشی از رابطه
عل با دیگر شرکت کنندگان در فرایند فعلی )فاعل، مفعول و ...( صدای دستوری در کنار دیگر وجوه فعل رخداد یا حالت ف

ترین ولی معمولهای مختلف متفاوت است، ری در زبانشود. صداهای دستومانند زمان، نمود، وجهیّت و حالت شناخته می
 اند از:آنها عبارت

ترین بخش گر )فاعل( که پویاترین یا فعالشود که عمل از جانب کنشه میصدای فعال: این صدا از آن رو فعال نامید
 کند.شود و در کالم بسط پیدا میجمله است جاری می

ترین عنصر جمله )مثالً ی انفعال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیر فعالصدای منفعل: صدای منفعل بیان کننده
شود که ر قبال یک کنش است. این صدا از آن رو منفعل نامیده میی مجهول(، دی یک فعل متعدی در جملهپذیرنده

 به نقل از فتوحی(. ،Klaiman, 1991گیرد )آن قرار می« متحمل تأثیرات عمل»یا « ی عملپذیرنده»مبتدا در حالتِ 
فعل است نکته جالب در چیدمان نحوی این غزل آن است که در بیشتر یا همه موارد، رکن پیش از مفعول و قافیه،  

که خود حاکی از همنشینی و همراهی سبب و مسبب و یا عاشق و معشوق در اتفاقات و رویدادهایی است که این غزل 
ها بی فاصله در کنار هم ها و مفعولها فعلگر آن است؛ حضور برجسته و پر بسامد الگوهای نحوی که در آنگزارش
دهد که چنین ، نشان میفارسی، جایگاه فعل پیش از مفعول است الگوی دستوری نحو پایه زبان اند و برخالفنشسته

سویی واحدهای نحوی و تواند فضای حاکم بر اندیشه متن را به خوبی گزارش کند و همچینش و ویژگی نحوی می
 ویژه از نظر فضای انفعالی مسلط، به نمایش بگذارد.به  ،اندیشگانی را

های مفعولی را همراهی ای اندک و سایه به سایه ساخت و صورتفاصلههایی که با از قضا یکی از ساخت و صورت
های مختلف مفهوم عامل و سبب رویداد است؛ یعنی عوامل و متغیرهایی که به شیوه هاي سببیساخت و صورتکند، می

، «به دام و دانه» ، «به حسن خلق»، «غرور حسنت»)برای چه (،  «چرا »، «ایتو داده»هایی چون: کنند، صورترا بیان می
 «. سرود زهره»، «بگفته حافظ»، «از چه سبب»

را نشانه لفظی « ای گل»آشکار این متن هستند که ساخت ندایی  هاي ندائیها و ساختصورت« صبا و ای گل»
ندا و آهنگ این تعلق را با عناصر آوایی زبر زنجیری، چون تکیه خاص « صبا»؛ اما کندمینمایان ندا یا صوت ندا به آشکاری 

ها در هد. کارکردهای هنری و معنایی این دو ساخت و در عین حال تفاوت کارکردشان از جایگاه آند خیزان نشان می
ته است. این ی غزل جای گرفترین نقطهی ورودی و کلیدیدر نقطه« صبا»شود. ی نحوی متن ناشی میساختار و زنجیره

های هنری مخاطب و مقاصد بالغی هنرمند ارزش ی احتمال برداشتوزهتواند از دیدگاه حساخت ندائی کوتاه می
های های مختلف و در سطوح گوناگون به سراسر متن تحمیل یا القا کند. یکی از تفاوتشدگی خود را به شیوهکانونی

در « ای گل»در آغاز زنجیره و « صبا»برجسته این دو ساخت از نظر جایگاه همنشینی در زنجیره گفتار، جای گرفتن 
 (.9731، )فرشیدورد «متمم صوت نداست ،منادا در حقیقت و از لحاظ معنی»آخرین نقطه این زنجیره است. 

ها در آن حضور دارند. در نمونه نخست، هایی است که این ساختتفاوت دیگر در کیفیت و ارزش آوایی و آهنگ جمله
و برخورداری از « به لطف»حضور متمم قیدی کیفیت و حالت در رو ساخت متن از سویی و « ای»حاضر نبودن صوت ندای 

ی خیزانی آن کاسته است و دست کم در تصور عادی چیدمان تا حدی طبیعی واحدهای زبانی از سوی دیگر، از درجه
عوامل و « ای گل»مخاطب یا خواننده، متن احساسات و عواطف گوینده را با نرمی تجلی نموده است؛ اما در زنجیره 

ها و ... باعث شده است که آهنگ خیزان رو به فزونی نهد؛ به هایی چون: محل جاگیری، کیفیت چیدمان و هم بافتنهزمی
ای که درجه خیزانی این ساختمان نحوی به سطح ساخت نحوی خطابی فرا رود و زمینه اثرپذیری و اثرگذاری دو گونه

ای ایجاد گردد؛ های متن، منحنی موسیقایی ویژهنوع آهنگی تساخت ندائی و خطابی در غزل تحقق یابد و به واسطه
توانند اشتراک و اختالف صوری و کارکردی متفاوتی داشته باشند؛ اما یکی از وجوه مشترک ساخت های ندائی و خطابی می
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م، مزد آن گرفت جان من، عزیز»خطابی ... منادا به شمار می روند؛ مانند  های بعضی از ساختمان»جایی است که: ها، آنآن
 )همان(.« جان برادر که کار کرد

است؛ از بارزترین  هاي گوناگون خطابیساختهای پر بسامد ودر عین حال برجسته این غزل، ساخت یکی دیگر از
است؛ اما بسامد  آمده مصادیق این ساخت، حضور و کاربرد ضمیر شخصی مخاطب است که به دو صورت متصل و منفصل

، «نشینی»، «پرسشی نکنی»، «ایداده»اند: پیوسته هاي فعلیصورتیرهای متصل فاعلی است که به بیشتر، ازآنِ ضم
تر، جوهره معنایی اند: بگو و بیاد آر؛ از این مهمهای امر نمود یافتههای خطابی دیگر که در قالب فعلصیغه ، و«باده پیمایی»

گونه که از طریق سنت مطالعاتی صرف  ننبه است، همااست که القاگری صدای دستوری دو جا« خطاب»صورت زبانی 
اند؛ یعنی در تحقق مفهوم فعل دو های مفاعله و تفاعل غالباً بیانگر مفهوم مشارکتدانیم مصدرهای مزید بابعربی می

 کننده حضور دارند و خطاب هم به عنوان مصدر باب مفاعله از چنین ارزش و کارکردی برخوردار است.شرکت
متنوع است: چرا تفقدی نکند طوطی شکرخا را / غرور  هاي سوالیجملههای خطابی، گر سطوح حضور ساختاز دی

حسنت اجازت مگر نداد ای گل / که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را / ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست. در این 
که  ها صورت گرفته استپرسش با پرسش واژه ها،های گوناگونی طرح شده است؛ در برخی نمونهها، پرسش به شیوهنمونه

 ها، هم بیشتر از علت رویدادهاست.ها هستند و پرسشفعل اغلباند. عناصر پرسش پذیر ها از این دستبیشتر نمونه
های ها و ردیفها در ستونهای نحوی غزل، همه این ساخت و صورتبه منظور مشاهده و مقایسه تنوع ساخت

 شود: می لی ارایهمشخص و در قالب جدو

 
 ها و شماره ابیاتصورت  ها و صورت هاي نحوي غزلساخت

( / که عمرش دراز 9که سر بکوه و بیابان تو داده ای ما را ) ایوارههای نحوی جملهساخت
( / چو با 7( / که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را )1باد )

ت ( / که وضع مهر و وفا نیس6حبیب نشینی و باده پیمایی )
( / گر بگفته حافظ سرود زهره به رقص آورد 3روی زیبا را )

 (3مسیحا را)
 (7( / ای گل )9صبا ) ساخت و صورت ندائی
 (3قدر )( / جز این9آن غزال رعنا ) ساخت و صورت اشاری

 (1که عمرش دراز باد ) ایساخت نحوی معترضه
( / به 7( / مگر )1( / چرا )9( / به کوه و بیابان )9به لطف ) های قیدیقیدها و متمم

( / چو با 1( / از چه سبب )1( / به دام و دانه )1حسن خلق )
( / در 3قدر )( / )جز( این6حبیب نشینی و باده پیمایی )

 ( 3آسمان )
( + 9( / تو )9( / بگو )9صبا )ساخت ندائی و خطابی( ) های خطابیسازه ها و ساخت

( / 7( / پرسشی نکنی )7( / ای گل )7( / حسنت )9ای )داده
 (3( / جمال تو )6( / بیاد آر )6( / پیمایی )6نشینی )

( / غرور حسنت 1چرا تفقدی نکنی طوطی شکرخا را ) های پرسشیساخت و صورت
( / از چه سبب رنگ آشنایی 7اجازت مگر نداد ای گل )

 (1نیست )
 (1عمرش دراز باد ) سازه ها و ساخت های دعائی
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( / که سر بکوه و بیابان تو 9( / ما )9آن غزال رعنا را ) ی مفعولی و پذیراهاساخت و صورت
( / 1( / طوطی شکرخا را )9ای )مفعول فعل بگو( )داده

( / 1( / مرغ دانا را )1( / صید اهل نظر )7عندلیب شیدا را )
( / محبان بادپیما را 1سهی قدان سیه چشم ماه سیما را )

( / به رقص 3ت روی زیبا را )( / که وضع مهر و وفا نیس6)
 (3آورد مسیحا را )

( / غرور حسنت 9که سر بکوه و بیابان تو داده ای ما را ) های علّی یا سببیساخت و صورت
( / به حسن خلق توان کرد صید 1اجازت مگر نداد ای گل )

( / از چه 1( / به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را )1اهل نظر )
( / سروده 3( / به گفته حافظ )1ت )سبب رنگ آشنایی نیس

 (3زهره به رقص آورد مسیحا را )
( 6( / نشینی و باده پیمایی )1( / دام و دانه )9کوه و بیابان ) های همسانساخت

 (3/ مهر و وفا )
( / التزامی )تفقدی 9ای( )( / خبری )داده9امری )بگو( ) ها و فرایندهای وجهی(ها )ساختوجه

( / 7لتزامی )اجازت نداد / پرسشی نکنی( )( / ا1نکند( )
( / خبری 1( / خبری )نگیرند( )1مصدری )توان کرد( )

( / التزامی )نشینی / 1( / خبری )نیست( )1)ندانم( )
( / مصدری )نتوان گفت( 6( / امری )بیاد آر( )6پیمایی( )

( / 3( / التزامی )به رقص آورد( )3( / خبری )نیست( )3)
 (3جیب نیست( )خبری )نه عجب )ع

( / به دام و دانه 1به حسن لطف توان کرد صید اهل نظر ) های وعظی و تعلیمیگزاره
 (1نگیرند مرغ دانا را )

( / 1( / رنگِ آشنایی )1( / صیدِ اهلِ نظر )7غرورِ حسن ) های اضافیساخت
( / 3ی حافظ )( / گفته3( / وضعِ مهر و وفا )3جمالِ تو )

 (3سرودِ زهره )
 های وصفی و وصفی مقلوبختسا

 
( / مرغ 1( / اهل نظر  )1( / طوطی شکرخا )9غزال رعنا )

های به ( / سهی قدانِ سیه چشمِ ماه سیما )ترکیب1دانا )
( / شکر 3( / روی زیبا )6( / محبان بادپیما )1هم ریخته( )

 (1فروش )
( / 7شی نکنی )( / پرس7( / اجازت نداد )9تفقدی نکند ) های نفیها و سازهساخت

( / 3( / نتوان گفت )1( / نیست )1( / ندانم )1نگیرند )
 (3( / نه عجب )3نیست )
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 گیرينتیجه  .3

ها، هم به دلیل ها و ساختجویی در غزل حافظ؛ هم به دلیل شماره جملهاز منظر ساختارهای نحوی، درجه تنوع
ر غزل او سطوح گوناگونی دارد؛ ازجمله عبور از گونه خبر به گونه ها بسیار گسترده است و این تنوع دتنوع مفهومی آن

شناسی، از اعتراض استفهام، از ندا به خطاب، از وجه خبری به وجه انشایی و از صورت فعال به صورت منفعل و در بُعد روان
و رسانگی یک پیام و قدرت القایی به تسلیم، از قاطعیت به تردید و از نفی به اثبات و بر عکس، همچنین تنوع از نگاه ایصال 

نهایت ذهن را به جاهای مختلف می برد. رسیدن به شناسی مؤلف و نیز مخاطب، تا بیآن. این سطوح متنوع، از لحاظ روان
، ساخت و و هنری بینی حافظ است که در این مرحله از حیات معنویاین مرحله از کمال هنری، در حقیقت نشانگر جهان

ای از هر دو سوی آید و تصویرگر مجموعهنمای احوال و افکار انسانی در میع نحوی او به صورت آینه تمامهای متنوصورت
تواند کمال پیوند هنری نحو و اندیشه را در اثری به نمایش شود و این همان کیفیتی است که میهای وجودی او میتناقض
 .بگذارد
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