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Abstract 

Denotation of phrases in Saeb’s writings show that his works were greatly 

influenced by the works of Hafez. However, considering the intertextuality among 

texts and looking deeper into the works of these two poets, we propose that Saeb is 

semantically defamiliarizing themes and phrases central to the works of Hafez. In 

fact, Saeb’s use of Hafiz’s themes and phrases was accompanied by a negative 

connotation, suggesting that perhaps, Saeb was envious of Hafez’s given title - 

Lesan ol Gheyb. It appeared that Saeb understood Hafez’s poetic language tricks in 

utilization of phrases and took a step further to manipulate Hafez’s themes and 

phrases in a way that is not superficially noticeable, but a deeper analysis can reveal 

this manipulation of lexical semantics. To substantiate this hypothesis, we used 

intertextuality method to make a comparative analysis of two sonnets of Hafez 

adapted by Saeb. Our intertextual analysis revealed that Saeb selectively and 

purposefully took advantage of Hafez’s phrases to ameliorate his own works. The 

finding supported our hypothesis, using intertextuality method. 
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  تحليل تطبيقي تأثر صائب از حافظ
  با تكيه بر دو غزل

  *عبداهللا ضابطي
  **كمالي اصلشيوا 

  چكيده
ترين اقتباس  آيد كه صائب بيش نظر مي چنين به ،به ظاهر بيان صائب، در نگاه نخست باتوجه

هـاي   كه هر متني در تعامل با مـتن  اين است. بااستنادبه تأثير او بوده  را از حافظ كرده و تحت
تر در اشعار اين دو شاعر، اين فكر شكل گرفـت كـه    پيش از خود است و نيز با دقت بيش

ي كـرده يـا درواقـع اسـتفادة او از     زدايـي معنـاي   صائب مفاهيم و مضامين حافظ را آشـنايي 
تـر بـه لقـب     رسـد بـيش   نظر مي راه بوده و به گيري منفي هم مضامين حافظ با نوعي موضع

برده است. صائب، ضمن درك شگردهاي زباني زيركانة حـافظ، در   رشك مي» الغيب لسان«
هر كـه در ظـا   اي گونـه  اسـت؛ بـه   برخورد با مضامين حافظ از همين شـگرد اسـتفاده كـرده    

برد. اين مسـئله باعـث شـد، بـا       توان به آن پي سنجي مي محسوس نيست و با دقت و نكته
استفاده از روش بينامتنيت، دو غزل حافظ، كه صائب از آن اقتباس كـرده، تحليـل تطبيقـي    

منـد از   گرانه و هدف مؤلف يك متن گزينش  توان پي برد چگونه شود. با تحليل بينامتني مي
  است. تحقيق زير نتيجة اين فكر و روش است. ده متون ديگر بهره بر

معنايي، بينامتنيت، حافظ، رشك شاعري، شگردهاي زبان شعري،   زدايي آشنايي ها: دواژهيكل
  صائب.
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  . مقدمه1
شناسي موضوع تأثير و تأثر شاعران از هم  يكي از موضوعات مطرح در مباحث نقد و سبك

حافظ بر صائب بسيار سخن رانده شده اسـت.  و ميزان و چگونگي آن است. در تأثير كالم 
هـاي حـافظ    نظر آمد كه صائب در اقتباس از غزل ضمن مطالعه و تعمق در اشعار صائب، به

اي طرح كـرده كـه كـامالً متفـاوت يـا       گونه زدايي معنايي انجام داده و مضامين را به آشنايي
نظيـري خـود را مريـد     ماي نقطة مقابل مضامين حافظ باشد و با دقت كـ  كم به درجه دست

حـافظ    هاي ظـاهري شـعر   كه بر شكل و زيبايي اين شمارد. او، درعينِ الحان مي حافظ خوش
جاكه استادان بزرگ ادب فارسـي   برد، اما، ازآن تكيه دارد، زيركانه انديشة او را زير سؤال مي

تأكيد همـة  اند، بلكه، برعكس،  نظر و وسعت ديدي كه دارند به اين بحث وارد نشده با دقت
ترين  بر اين بوده كه صائب به حافظ اهتمام تام داشته و اقتباس وي از حافظ بيش بزرگواران

چنـان ذهـن    نمـود، امـا موضـوع هـم     بسامدها را دارد، واردشدن به اين بحـث دشـوار مـي   
كرد. سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه صائب بـه   نويسندگان پژوهش حاضر را مشغول مي

آلود داشته و، درعينِ تـأثر از   او حساسيت رشك» الغيب لسان«وان حافظ و لقب مقبوليت فرا
زيـرا   ،هاي حافظ را نقد كرده است طور ضمني، انديشه دادن برتري خود، به قصد نشان او، به
هـا را   اعتنا كـه رقابـت بـا آن    الغيب بر مضامين تكيه دارد؛ آن هم مضاميني فاخر و قابل لسان

شكن و هنجارگريز، خـود   كه صائب، شاعري صاحب سبك و سنت ل آنكند. حا  مشكل مي
  داند و بارها و بارها به اين موضوع تأكيد كرده است. ساز مي را مضمون

  
  طرح مسئله 1.1

مقابلـه بـا دو غـزل حـافظ      هدف از اين پژوهش تطبيقي، با تكيه بر دو غزل صائب، كه در
آميـز،   عينِ تأثر از حافظ، رندانه و رشكسروده، بيان اين موضوع است كه چگونه صائب در

صائب در اغلب اشعارش، با نهايت ادب و احترامي كـه   آيد. هاي او برمي درصدد رد انديشه
كشـد   نقد مي ستايد، بسيار رندانه مضامين و افكار حافظ را به به شيوة حافظ دارد و آن را مي

طـور غيرمحسـوس،    هـم بـه  هـاي حـافظ، آن    و مضامين مشابه را درست متضاد با انديشـه 
تـوان   برد. از داليلِ اختالف بينش دو شاعر دربارة موضوع و مضموني مشترك مي مي  كار به

اشاره كرد به شرايط اجتماعي و ديني حـاكم بـر روزگـار هريـك، فاصـلة زمـاني آنـان، و        
و ف معناهـاي صـريح   ها معـرّ  متن«كه، براساس مطالعات بينامتني،  بيني هريك. كمااين جهان
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» هسـتند   هـا  بخش كشمكش گفتماني جامعه بـر سـر معنـاي واژه    ثابت نيستند، بلكه تجسم
يعني گفتمان حاكم بر هر دوره در بينش شاعر و متن ايجادشـده توسـط    ؛)54: 1380  (آلن

هاي صائب گاهي آشـكار اسـت و گـاه     چنين، حضور حافظ در غزل گذارد. هم او تأثير مي
كشـد و   چـالش مـي   هاي حافظ را به پنهان. ولي، در هر دو حال، صائب غيرمستقيم انديشه

  برد. زير سؤال مي
  

  روش تحقيق 2.1
ده در اين پژوهش تطبيقي و تحليلي است و نگارندگان، با رويكرد بينامتنيت، روش اتخاذش

سعي در تبيين شيوة استنباط صـائب از حـافظ دارنـد. براسـاس رويكـرد بينـامتني، كـه در        
به حوزة ادبيات موردتوجه قرار گرفتـه اسـت، هـر متنـي      هاي اخير در مطالعات مربوط دهه
ها مستقيم يا غيرمستقيم بهره گرفتـه   ارتباط است و از آنهاي پيش از خود در نوعي با متن به

تحليـل  «شـود.   گيري متون مـي  است. همين ارتباطات بينامتني است كه باعث خلق و شكل
گرانـه اسـتفاده    نحـوي گـزينش   هاي گفتمان به دهد كه متون چگونه از نظم بينامتني نشان مي

» هسـتند   ها وابستة تاريخ و جامعـه  كه متنسازد  چنين، ما را متوجه اين نكته مي كنند. هم مي
اسـت، ولـي ايـن      هاي پيش از خود )؛ يعني هر متني در تعامل با متن122: 1387(فركالف 
  هاي متفاوتي داشته باشد. تواند گونه تعامل مي
ازآن  را نخستين بار يوليا (ژوليـا) كريسـتوا وضـع و ابـداع كـرد و پـس      » بينامتنيت«واژة 

 درنظر كريستوا، ابعاد بينـامتنيِ «جمله روالن بارت و ژنت قرار گرفت. موردتوجه بسياري از
هـا يـا تـأثيرات صـرف ناشـي از آن چيزهـايي        عنـوان سرچشـمه   تـوان بـه   يك متن را نمي

). 54: 1380(آلـن  » شـوند  زمينه يا زمينه ناميده مـي  طور سنتي پس موردمطالعه قرار داد كه به
گان اين آزادي داده شود تا معناهاي متعدد از يك متن طبق نظر روالن بارت، بايد به خوانند

نهاد كرده،  نظرية بينامتني، كه بارت پيش«استنباط كنند كه رويكردي پساساختارگرايانه است. 
). 102(همـان:  » مطـرح شـده اسـت    “مرگ مؤلف”شود كه با عنوان  موجب آن چيزي مي

به ماهيت پژوهش حاضر  ي باتوجهرويكردهاي مختلفي در تحقيقات بينامتني وجود دارد، ول
در نحوة اقتباس صائب از حافظ، نظر نگارندگان تاحدودي به رويكرد ژرار ژنت، رويكردي 

كاررفته  بينامتنيت ژنت با مفهومي كه در پساساختارگرايي به«تر است.  ساختارگرايانه، نزديك
يا بين چندين مـتن و   حضوري ميان دو متن مناسبت هم مطرح نيست، زيرا او بينامتنيت را به

). ژنت روابط 146(همان: » دهد عنوان حضور بالفعل يك متن در متني ديگر اختصاص مي به
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هـا اصـطالح    ها را بـه پـنج دسـته تقسـيم كـرده و بـراي مجمـوع آن        يك متن با ديگر متن
ژنـت    ژرار«ناميـده اسـت.   » بينامتنيـت «را برگزيده و نخستين نـوع فرامتنيـت را   » ترامتنيت«

تر از يوليا كريستوا و روالن بارت به بررسي روابط ميان يـك مـتن بـا     يافته تر و نظام تردهگس
وجوي روابط تأثيرگذاري و تأثيرپذيري  صراحت در جست پردازد. ژنت به هاي ديگر مي متن
گر حضور بخشي از يك مـتن در متنـي    ). روابط بينامتني بيان85: 1386(نامور مطلق » است

تواند به سه  كار يا پنهان است. براساس ديدگاه ژرار ژنت، رابطة بينامتنيت ميطور آش ديگر به
صورت صريح، غيرصريح، يا ضمني باشد. در بينامتنيت صريح، حضور يـك مـتن در مـتن    
ديگر آشكار است و مؤلف متن دوم قصد تضـمين يـا درج يـا اقتبـاس دارد. در بينامتنيـت      

هان است و درواقع مؤلف متن دوم قصد سرقت غيرصريح، حضور يك متن در متن ديگر پن
به حضـور مـتن اول    ،آشكارا ،مؤلف متن دوم ،كاري دارد. در بينامتنيت ضمني ادبي و پنهان
هايي را از متن نخست در متن خـود   كاري هم ندارد و نشانه كند، ولي قصد پنهان اذعان نمي

شـناخت    خيص داد و مرجع آن را نيـز توان بينامتن را تش ها مي برد كه با اين نشانه كار مي به
نظر نويسندگان پژوهش حاضر، روابـط بينامتنيـت در هـر سـه صـورت آن       ). به88(همان: 

برداشـت صـريح انتقـادي،    «ها را با نام  راه باشد كه نگارندگان آن تواند با ديد انتقادي هم مي
هي سـيطرة يـك   اند. گـا  مطرح كرده» برداشت غيرصريح انتقادي، و برداشت ضمني انتقادي

تواند حضور آن را ناديده  كننده نمي قدري قوي است كه اقتباس متن بر متون پس از خود به
خواهد از آن تعريف كند و درنتيجه درعينِ اقتباس لفـظ بـه انكـار آن     بگيرد و ازسويي نمي

ز گيرد. رابطة بينامتني حافظ و صائب ا مي  پردازد و كالمش شكل انتقادي به خود انديشه مي
دليـل   قدري در متون پس از خود تـأثير دارد كـه صـائب بـه     اين دسته است؛ كالم حافظ به

هـر تأييـد بـر او بزنـد.     خواهـد م  چنين نمي تواند او را ناديده بگيرد و هم شهرت حافظ نمي
گزيند و رندانه سعي در اظهار تفوق و برتري كالم و انديشة خود  بنابراين، راه ديگري برمي

. ازسـويي،  كندپوشي  تواند از تأثير آن چشم نمي  ورزد، ولي به حافظ رشك ميدارد. صائب 
  برد. ديگر انديشة او را زير سؤال مي كند و ازسويي از غزل حافظ استفاده مي

  
  پيشينة تحقيق 3.1
گرابودن و توجه به فرهنگ تودة مردم و فرهنگ عمومي  دليل عامه هاي سبك هندي، به غزل

كـه   انـد  ويژه شاعران پـس از انقـالب، مواجـه شـده     د شاعران معاصر، بهجامعه، با اقبال زيا
اخير   هاي اند. بنابراين، منتقدان ادبي در دهه فكري هاي روشن گرفتن از جريان درصدد فاصله
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انـد. بسـياري از محققـان از     اي داشـته  ويژه صائب، توجه ويـژه  به اين سبك و شاعرانش، به
هاي غريب و نازكي خيال،  د واژگان و تركيبات، تنوع مضموناز كاربر هاي مختلف، اعم جنبه

بـه شـعر شـاعران ايـن دوره توجـه       ،هاي غريـب  ها و استعاره صور خيال، مخصوصاً تشبيه
بـه صـائب را در    ) مجموع تحقيقات راجـع 1393اند. محمدرسول درياگشت ( اي كرده ويژه

گـردآوري كـرده كـه در بنيـاد      ادبي تحقيقات گسترة در هندي سبك و صائبكتابي به نام 
موقوفات دكتر محمود افشار يزدي چاپ شده است. در اين كتاب محققـان بزرگـي چـون    

فيروزكـوهي،    كوب، ضياءالدين سجادي، يوسفي، باستاني پاريزي، امين رياحي، اميري زرين
 كوب به دردهـا  اند. زرين هاي مختلف در اشعار صائب دقت و تحقيق كرده و صفا از ديدگاه

هاي عامه، كه با بيان و زبان عامه در شعر صائب مجال بيان يافته، اشاره كرده است  و انديشه
سازي صائب، سبك هندي را بـا   شيراني، ضمن اشاره به مضمون ). ارباب114- 107(همان: 

بيني و نـازكي   ). سجادي به باريك16- 3شعر متافيزيكي انگليس مقايسه كرده است (همان: 
دليل كثرت شعر  به ،چنين استفادة زياد از تمثيل و تكرار مضامين و معاني خيال صائب و هم

داند  ). امين رياحي صائب را شاعري مردمي مي146- 137اشاره كرده است (همان:  ،صائب
بودن فرهنگ عمومي عصر و گرايش او به مردم، شعرش فرازونشيب دارد.  دليل پايين كه، به
دانـد   وجوي معني بيگانـه مـي   پسند و در جست ي و آسانگو چنين، او را شاعري فراوان هم

هـايش پرداختـه اسـت     هاي تصويرگري صائب در غـزل  شيوه  ). يوسفي به106- 95(همان: 
ها، كـه باعـث وسـعت مضـامين      به دوگانگي و تناقض يميكر ربانويام). 353- 329(همان: 

ره كـرده اسـت   گرايـي شـاعر اشـا    چنين به درون شعري و رنگارنگي شعر صائب شده، هم
هـاي   ). اميري فيروزكوهي، ضمن صحبت دربارة فكر و انديشه و تضاد در گفته262- 253(

جوي، و  گوي، سادگي داند، نه شاعري بديهه پيشه مي صائب، او را شاعري فيلسوف و حكيم
توان به مقالة حيدري و ديگران  ). از تحقيقات متأخر مي26- 17مقلد و تابع ديگران (همان: 

غـزل   29اشـاره كـرد كـه در آن    » سبكي اقتفاهاي صـائب از حـافظ    مقايسة«با نام  )1390(
استقبال از حافظ سروده، در سه سطح زباني، ادبي، و فكري مقايسه شده است  صائب، كه به

اند كه صائب  هاي ادبي، به اين نتيجه رسيده و، ضمن مقايسة اين دو در نحوة استفاده از آرايه
هاي واال را نيز از نظر زباني  داز است و حافظ خالق معاني و انديشهساز و تصويرپر مضمون

 حـافظ  از صائب تأثر دربارة بينامتني بحث يك جاي كه آمد نظر به. اند دانسته صائب از برتر
 زدايـي  آشـنايي  شـيوة  بـه  او از اقتباس درعينِ حافظ هاي انديشه با صائب انتقادي برخورد و

شـمردن همـة كارهـاي     مجموعه خالي است. بنابراين، نگارندگان، بـا مغتـنم   اين در معنايي
  اند. گذشتگان، از اين زاوية ديد به اشعار صائب نگريسته مند ارزش
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  . بحث رشك شاعري2
  درآمدي بر چگونگي تأثر صائب از حافظ 1.2

ــرخالف آن   ــه، ب ــت ك ــن اس ــث در اي ــه   بح ــاعران را در هال ــراد ش ــي اف ــه برخ اي از  چ
دهند و جريان سـيال ذهـن را    ها نسبت مي هايي فراانساني به آن پوشانند و ويژگي يم  تقدس

هايشـان، آنـان    دانند، باوجود همة برتري در همة لحظات زندگي شاعران ساري و جاري مي
كه  آن از عشق و رشك و حسد و ... حال هاي بشري اعم زميني با همة خصلت اند هايي انسان

تـر و   هـا نمايـان   اقعي نگاه كنـيم، برجسـتگي و هنـر شـاعري در آن    اگر به شاعران با ديد و
  تر نمود خواهد داشت. ها جدي خواهد بود و اثرگذاري آن ترمند ارزش
هرروي، غرض از اين مقدمه بيان اين مطلـب اسـت كـه از ديربـاز شـاعران در همـة        به
از  انـد، اعـم   داده مـي هاي بشري خود را در اشعارشان به ديگر شاعران بـروز   ها ويژگي دوره

ديگر، روشن است كه هر متن ادبي، نـاگزير،   رد و قبول. ازسوي ، ورشك ،حسرت ،اعجاب
هـاي آشـكار و پنهـان و     قـول  گـذر نقـل   عصر خود ازره هاي پيش از خود يا هم با ساير متن

جاكه حافظ از ديرباز قبول خاص و عام يافته است و با وجـود   تلميحات مرتبط است. ازآن
بـه حـافظ    كه راجع اند، بعضي شاعران، ضمن اين سرايان در ساية او قرار گرفته ساير غزلاو 

موضوع   آزرده است. اين اند، حس حسادت وجودشان را مي حالت اعجاب و شگفتي داشته
كه از زبـان   آن طور ضمني و رندانه، درعين شعرا، ازجمله صائب، به  باعث شده است بعضي

كنند، به نقد معاني حافظ بپردازنـد. صـائب مفـاهيم و مضـامين      حافظ تحسين و تمجيد مي
 گيرد و با اسلوبِ كند يا درواقع واژگان و تركيبات را از او وام مي زدايي مي حافظ را عظمت

كـار   ها را در شكلي جديد و اغلب درتقابل با نظر حـافظ بـه   خود آن سازيِ مضمون خاصِ
داند و بارها و بارها با تأكيد بر اين موضوع  ز ميسا جاكه صائب خود را مضمون برد. ازآن مي

 ؛بنـدد  الغيب راه هر نوع رقابـت و خودنمـايي را مـي    كند، مفهوم لقب لسان به آن افتخار مي
  دارد:  هاي زير به خلق معاني و مضامين نو اشاره ازجمله در بيت

 استورنه چون موي كمر انديشة ما نازك    نيست صائب موشكافي در بساط روزگـار 
  )719، غزل 1336(صائب تبريزي 

 اند مردم و گفتار نازك است دل سنگين   هـر خامشـي  صائب چرا به لب ننهـد م 
  )720(همان: غزل 
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 قدر صائب تالش معني بيگانه چيست؟ اين   تلــخ كــردي زنــدگي بــر آشــنايان ســخن
  )682(همان: غزل 

 مـا آشـنا شـود   صائب بـه طـرز تـازة       هركس به ذوق معني بيگانه آشناسـت 
  )1472(همان: غزل 

 ريـزد  رگ ابري كه شب و روز گهر مـي    نيست جز خامة صائب كه زوالش مرساد
  )1356(همان: غزل 

عمـد بـا مضـامين     نمايد كه صائب رندانه و ازرويِ وبيش انسان را قانع مي اين مسئله كم
معنـايي، راهـي خـالف    زدايـي   شود و، بدون اعالن و بيان، ضمن آشـنايي  رو مي حافظ روبه

هاي اجتمـاعي،   راثر زمينهبرود. ازسويي، تغييرات فكري و ايدئولوژيك ايجادشده  مي  حافظ
گويي است و جنبة آموزشـي و   موجب شده كه گفتمان شعر تغيير كند. مثالً، تمثيل، كه كلي

 تر است، با ايدئولوژي شيعي نوپاي حاكم بر زمان صائب تناسب بهتري صراحت در آن بيش
كه، بنابه شرايط اجتماعي و تعصبات شديد حاكم بر جامعـه در دوران حـافظ،    آن دارد. حال

كاري و عدم صراحت  اش پنهان مظفر، كه الزمه ويژه در دوران اقتدار امير مبارزالدين از آل به
تري دارد. لحن غيرمستقيم و ايهـامي حـافظ دليـل بـر      بود، در شعر حافظ ايهام بسامد بيش

نظر نگارندگان، ايـن خـود نـوعي     ري او و انكار در صورت نياز است؛ اگرچه، بهكا محافظه
بردن آن لقب شريف، كه فقط به حافظ اطالق  حال زيرسؤال ادعا در مضامين است و درعين

دارند، يكـي از داليـل     شده است. اگر از نظر كميت اشعار حافظ و صائب درمقابل هم قرار
شدن اين  شمار آورد. براي روشن  بودن وي به توان مدعي يباالبودن كميت اشعار صائب را م
  شود. استقبال از حافظ سروده است، بررسي مي موضوع، دو غزل از صائب، كه به

  
  غزل انتخابي اول 2.2

ــيده  ــق كشـ ــارزار تعلـ ــاش ز خـ ــان بـ  كشـدت دل از آن گريـزان بـاش    ز هرچه مي   دامـ
ــا تــر از  روي گشــاده   ز بخــت شــور مكــن روي تلــخ چــون دريــا  بــاش دان نمــكزخــم ب
ــت     ــر اس ــت ثم ــار من ــم از ب ــال خ ــد نه  ثمــر قبــول مكــن، ســرو ايــن گلســتان بــاش   ق
ــاده   در اين دو هفته كه چون گل در اين گلستاني  پرســتان بــاش  تــر از راز مــي  روي گش
 چو چشم آينه در نيك و زشت حيـران بـاش     تميــز نيــك و بــد روزگــار كــار تــو نيســت 
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 بپوش چشم خود از عيب خلق و عريان باش   پوشــي خلــق اســت ام جامــه بــه از پــردهكــد
 برون خرام ز خود، خضـر ايـن بيابـان بـاش       خودي به وادي حسرت فكنـده اسـت تـو را   
 قدم برون منه از حد خويش و سـلطان بـاش     درون خانــة خــود هــر گــدا شهنشــاه اســت 

ــد   الحــان ايــن چمــن صــائب ز بلــبالن خــوش ــوش  مري ــافظ خ ــة ح ــاش  زمزم ــان ب  الح
  )1745(همان: غزل 

  روي از غزل زير سروده شده است: پي اين غزل به

ــت   ــفيقي، درس ــق ش ــر رفي ــاش  اگ ــان ب ــاش    پيم ــه و گلســتان ب  حريــف حجــره و گرماب
 مگــو كــه خــاطر عشــاق گــو پريشــان بــاش   شــكنج زلــف پريشــان بــه دســت بــاد مــده 

 نهان ز چشم سـكندر چـو آب حيـوان بـاش       نشـين باشـي   گرت هواست كه با خضـر هـم  
ــزل    سـت  زبور عشق نـوازي نـه كـار هـر مرغـي      ــل غ ــن بلب ــا و نوگــل اي ــاش بي  خــوان ب
 خداي را كه رها كن بـه مـا و سـلطان بـاش       كـــردن طريـــق خـــدمت و آيـــين بنـــدگي

ــار   ــرمكش زنه ــغ ب ــه صــيد حــرم تي ــا دل مــا كــرده و زان   دگــر ب  اي پشــيمان بــاش كــه ب
 خيال و كوشش پروانـه بـين و خنـدان بـاش       دل شـو  زبـان و يـك   منـي يـك  تو شـمع انج 
ــازي كمــال دل ــري و حســن در نظرب ــه   ســت ب ــاش  بـ ــادران دوران بـ ــر از نـ ــيوة نظـ  شـ

ــه مكــن   تو را كه گفت كه در روي خوب حيران باش   خمــوش حــافظ و از جــور يــار نال
  )273: غزل 1368(حافظ شيرازي 

  
  تحليل غزل نخست 3.2

هر دو غزل در نُه بيت سروده شده است. رابطة بينامتني در اين غزل از نوع ضـمني اسـت،   
راه كرده است. صائب، چـه در   ولي صائب اين نوع بينامتني ضمني را با انتقاد غيرصريح هم

 گفتمـان  منطـق «. كنـد  مي دنبال را هدفي و دارد عمدي غيرصريح، چههاي صريح  برداشت
هاي پيشين، كه موضوع مشتركي  عمد يا غيرعمد با سخن ساحت بينامتني است. هر سخن به

). صائب در اين غزل به نقد افكار حافظ 101: 1380(احمدي » با هم دارند، درارتباط است
دهد و باز به همـان شـيوة زيركانـة     گويي به حافظ قرار مي پردازد و خود را درمقام پاسخ مي

كند. حافظ در بيت اول و كل غزل از رفاقـت و دوسـتي    حافظ را رد مي هاي حافظ انديشه
كه صائب در بيت اول تعلق و وابستگي را، كـه از لـوازم    ميان آورده است؛ درحالي سخن به

» تعلـق   خـارزار «داند كه بايد از آن فرار كرد.  كند و آن را خارزاري مي دوستي است، رد مي
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كيب توسط صائب ابتكاري نيست و چنين مضـموني را  اضافة تشبيهي است. كاربرد اين تر
كار برده است. كاربرد اين مضمون نشان از اين دارد كه  به االسرار كشفپيش از او ميبدي در 

صائب به اين متن عرفاني اشراف داشته و با اقتباس از آن خواسته تقوا و عرفـان حـافظ را   
  زير سؤال ببرد.

  آمده است: االسرار كشفدر 
االحبار را گفت كه از تقوا با من سـخن گـوي. گفـت: يـا عمـر، بـه        اب كعبعمر خط

چـه كـردي و چـون رفتـي در آن      :بار گذر كردي؟ گفـت: كـردم. گفتـا    خارستان هيچ
ــا خــود گــرفتم و خويشــتن را از    ــا: متشــمر فــراهم آمــدم و جامــه ب خارســتان؟ گفت

  ).55: 1382بپرهيزيدم. گفت: يا عمر، آن است تقوا (ميبدي   خار

جـز   با تقواست. هرچه دل به آن كشش دارد و مايل اسـت چيـزي بـه    خارستان درتقابل
وابستگي   بستگي و تعلق نيست. حافظ در اين غزل خطاب به خود يا مخاطب مجهول به دل

  طلبد: نمايد و وابستگي را در حد كمال مي خاطر توصيه مي و تعلقِ

 گرمابه و گلستان باشحريف حجره و    پيمـان بـاش   اگر رفيق شفيقي، درسـت 

  گويد: ولي صائب برعكس آن مي

 كشدت دل از آن گريزان باش ز هرچه مي   دامــن بــاش  ز خــارزار تعلــق كشــيده  
  برد: كار مي را به» كشان دامن«يا » كش دامن«كه حافظ تركيب  جا حتي آن

 صد ماهرو ز رشكش جيب قصب دريده   شد در شرب زر كشـيده  كشان همي دامن
  )425: غزل 1368شيرازي  (حافظ

اند و شاعر درجهت اهـداف خـود عامدانـه واژگـان را      واژگان، اغلب، داراي بار ارزشي
» اي هميشــه محصــول انتخــاب هســتند كلمــات دارايِ بــارِ نشــانه«گزينــد. درواقــع،  برمــي

مندانه اين تركيب را برگزيـده و بـا تغييـر در ايـن      ). صائب نيز هدف106: 1390  (سجودي
برد كه معنـاي آن را مخـالف    كار مي را به» دامن كشيده«آن را معكوس كرده است و  تركيب
جاكردن دو ركن واژة مركب معناي تركيب هم متضـاد شـده    كه با جابه و شگفت اين   كرده

كند از تعلق، كه مانند خارزاري است، دامن خود را دور بـدار و فاصـله    است. او توصيه مي
نـوعي فـرار    بـه » گريزان«كاربردن صفت  آن ميل دارد فرار كن. بهچه دل سوي  بگير و از آن
  آورد كه شدت فرار است. خاطر مي متداوم را به



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   200

 

زند و چاشني  ، صائب شكوه و شكايت حافظ را، كه در طول غزل موج ميدوم بيت در
كند. آب دريا تلخ و شور است و صائب اين تلخي و شوري  اصلي غزل حافظ است، رد مي

كـه   ؛كردن را تلخ روي كند و از تلخي شوريِ بخت را تداعي مي كند و از شوري م ميرا التزا
را و از ايـن  » نمك روي زخـم پاشـيدن  «باز اصطالح  .معناي كنايي دارد نه لفظي و ظاهري

هايي از مفاهيم ذهني و عيني را  بيند؛ يعني مجموعه نيز حاضر مي را دان نمك نمكشوري و 
زند. بخت (چه شـور چـه شـيرين) از     ين تلخ و شور پيوندي شيرين ميتند. چه ب درهم مي

نـوعي   فلك است و نقطة مقابل آن درياست كه در پايين است و همين رابطة باال و پاييني به
دارد،   كه صنعت تشخيص كردن دريا درعينِ آن تلخ نيز وجود دارد. روي زخم و دان نمكبين 

شود: چه آب دريا واقعاً تلـخ اسـت و ازطرفـي دريـا      دو معني كنايي و ظاهري را شامل مي
دوم،   تر طوفاني است و اين نشـانة تلخـي و عصـبانيت دريـا نيـز هسـت. در مصـرع        بيش

شـود و اصـالً    گيرد، زيرا زخم درمقابل نمك بـاز مـي   نيز دو معني را دربر مي» روي گشاده«
را نيـز  » كـردن  اسـتقبال «و » بـودن  خندان«معناي  روي به زخم فضاي باز است و معني گشاده

شـكل ايجـاز، نهايـت دوربـودن و      رويـي اسـت. دركـل، بيـت، بـه      راه دارد كه ضـدتلخ  هم
هـاي شـعر    مايه ماية اين غزل حافظ و يكي از بن گرفتن از شكايت و شكوه را، كه بن فاصله

ات صبري حافظ را دربرابر ناماليم بي كه گويي با اين كلمات كند؛ چنان حافظ است، بيان مي
  گيرد. سخره مي به

  جاكه سعدي فرمود: دهد؛ آن در بيت سوم، صائب انديشة سعدي را بر حافظ ترجيح مي

 اند دست جواب داد كه آزادگان تهي   آري اي نمي به سرو گفت كسي ميوه
  )226: غزل 1379(سعدي شيرازي 

  از اين غزل سعدي با مطلع زير:

 جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند   انـد  درخت غنچه برآورد و بلبالن مسـت 
  (همان)

كند  گزاري و بزرگي است، رد مي در اين بيت فكر حافظ را، كه طالب خدمت و خدمت
كند  گويد كه آزاده نيست و او را نصيحت مي تعريض به حافظ مي و درحقيقت زيركانه و به

نـدگي، نمـاد نهـال    كه آزاده چون سرو باش و زير بار خدمت چـون بنـدگان نـرو. بـراي ب    
كـاربردن   آورد و نهال نشانة نورسي و ناپختگي است و شكننده نيز هست؛ حتي از بـه  مي  را

بـرد، بـا    كار مي را به» درخت«كند. اگر صائب واژة  هم در اين مورد پرهيز مي »درخت«لفظ 
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شد، ولـي عامدانـه    تري داشت و در وزن شعر هم مشكلي ايجاد نمي بار و ثمر تناسب بيش
كند؛  نيز بازي مي» بار و ثمر«ديگر، در مصرع اول با كلمة  گزيند. ازسوي را برمي »نهال«اژة و

تناسـب دارد و درواقـع    »ثمر«ايهام تناسب دارد، چون در معني نزديك به ذهن با » بار«واژة 
رفت، داراي حشو زايد بود، ولي در معني  كار مي است كه اگر در اين معني به  »ثمر«معني  به
اسـت. واژگـان در شـرايط    » سنگيني و زحمت«معني  ر آن، كه موردنظر صائب است، بهدو

كننـد و درواقـع دچـار زايـش مجـدد       هاي معنايي جديدي پيدا مي گفتماني مختلف ويژگي
  كند. روي مي شوند. واژگان انتخابي صائب نيز از اين قاعده پي مي

انـد مسـتي و راسـتي. پـس آدم مسـت رازدار نيسـت و راز        بيت چهارم: از قديم گفتـه 
شـمار آوريـم،    خـوارگي بـه   پرستان را خود مي پرستان برمال و آشكار است و اگر راز مي مي

خوارگي مشهورند.  كردن آن غيرممكن است؛ چه به مي پوشي و پنهان پرستان پرده  دربارة مي
» خنـدان «معنـي   رو را بـه  شود. اگـر گشـاده   استنباط مي» پرست مي«ة البته، اين شهرت از واژ

رو رابطـة علّـي وجـود دارد؛ چـه      پرسـت و گشـاده    بگيريم، بين مي خوردن و شادي يا مي
خورنـد.   زداست و آن را براي شادي و نشاط مـي  رو و شاد است و مي غم پرست گشاده مي
نهـان اسـت، پـارادوكس وجـود دارد؛ چـه      رويي و راز، كه سربسته و پ چنين، بين گشاده هم

را در » گـل «تواند رازدار باشد. اين را هم درنظـر داريـم چـون صـائب لفـظ       رو نمي گشاده
رويي بـا گـل هـم پيونـد      بودن گل هم نظر دارد و گشاده كار برده است، به خندان بيت به  اين

ذرابودن عمر را اراده كرده ، كوتاهي و گ»دو هفته«كاربردن تركيب  كند. با به معنايي برقرار مي
دارد؛   و سه ... بر كمي و قلّت داللت دارند و هفـت بـر كمـال داللـت     ،دو ،است. اعداد يك

كـار   توان گفت بين دو و هفت هم نـوعي پـارادوكس بـه    هفت يعني همه، تمام، و كامل. مي
ه اسـت.  بودن جهـان را اراده كـرد   رفته و صائب از تركيب اين پارادوكس گذرابودن و موقتي

رويي و شادي با كوتاهي عمر و گذرابودن آن پارادوكس دارد. گل و گلستان  چنين، گشاده هم
  خوارگي در اين زمان است: و دوران كوتاه آن يادآور بهار است كه حافظ خود منادي مي

 باش سه ماه مي خور و نه ماه پارسا مي   پرسـتي كـن   ساله مـي  نگويمت كه همه
  )274غزل  :1368(حافظ شيرازي 

 رسد چه چاره كنم شكن مي بهار توبه   به عزم توبه سحر گفتم استخاره كـنم 
  )350(همان: غزل 

  شكن است. حافظ در اين بيت اشاره به فصل بهار دارد و بهار توبه
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گرانـه و پنـدآموز اسـت و مخاطـب نيـز فـردي        در كلِ اين غزل، لحن صائب نصيحت
جز حافظ نيست و روشن است كه نالـة حـافظ بـر    نظر نگارندگان كسي  است كه به  خاص

خوانـد. صـائب در مصـرع اول     پسندد و او را به شادي و شادخواري فرامي نمي  جور يار را
وچنان باش،  گويد چنين كه حافظ مي كشاند و اين صراحت و وضوح مي بيت پنجم كار را به

رحد تشخيص و تميـز او  كند و نيك و بد روزگار را د وچنان مباش را داوري مي البد چنين
ادبانـه يـا از باالدسـت بـه      و نحوة كاربرد آن، كه قـدري بـي  » تو«داند. استفاده از ضمير  نمي

اضافة استعاري از نـوع  » چشم آينه«زدايي مقام حافظ است.  گر عظمت فرودست است، بيان
را  از زيبا و زشت، فـارغ از چگـونگي آن، آن   تشخيص است. هرچه در پيش آينه باشد، اعم

پـردازد. حيرانـي، كـه از     هـا نمـي   دهـد و بـه داوري و حكـم دربـارة آن     عينه انعكاس مي به
هاي چشم نيز هست، مرحلة سرگرداني و عدم قضاوت است. حافظ در سراسر غزل  ويژگي

دهد كه مانند آينه بـاش ببـين و    كند چنين بكن و چنان نكن، و صائب جواب مي  توصيه مي
  حيران باش و قضاوت نكن.

تواند  مي» پوشي پرده«اند و در معني ظاهري  از يك جنس» پرده«و » جامه«در بيت ششم، 
است و انگار » عيب كسي را برمالنكردن«معني  پوشي خلق به باشد. پرده» پوشي جامه«همان 

برمالكردن عيوب مردم  كند و اين عملْ حافظ در غزل دارد كسي را از كارهايي شماتت مي
تركيب   در دو» پوشيدن«لفظ  هپوشي است و ب از عيب خلق همان پردهپوشيدن  است. چشم

است، توجـه    پوشي با عريان، كه ضد آن پوشي و چشم نيز نظر دارد. باز به پوشيدن در پرده
اسـت، ممكـن     با جامه معني ظاهري است، كه البته خـود عيـب   دارد و اين عرياني دررابطه

د؛ يعني عيب مردم را نبين و صريح باش و در پرده معنيِ صريح بيان و گفتار نيز باش است به
صورت، بهترين پوشـش   پوشي را به خلق نيز وابسته دانست؛ دراين توان پرده سخن نگو. مي

  ها و رازهاي انسان باشد. پوشِ عيب آن است كه خلق پرده
اضافة تشـبيهي  » وادي حسرت». «خودبيني«و » خوديت«يعني » خودي«در بيت هفتم، 

شدن اسـت. صـائب بـاز حـافظ را بـه       خود، نشانة سرگشتگي و گم خوديِ ي، بهاست. واد
واسطة آن درحسـرت افتـاده و گرفتـار حسـرت شـده اسـت.        كند كه به خوديت متهم مي

دهنـدة   نمـا و نجـات   در آي و راه خرام ز خود اين خوديت را رها كـن، از خـود بـه     برون
تناسب معنـايي وجـود دارد و   » خضر«و » بيابان«و » وادي«شدگان اين بيابان باش. بين  گم
رسد كـه   نظر مي ديگر، چنين به ، نيز توجه دارد. ازسوياستمعني كلي خضر، كه سبزي  به

گويـان عـالم    صائب به شيطان هم نظر داشته باشد، زيرا نخستين خودبين و سردسـتة مـن  
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). 12(اعـراف:  » و خَلَقتَه من طينٍقالَ اَنا خَيرٌ منه خَلَقتَني من نارٍ «شيطان بود. در قرآن آمده: 
  گويد: من از او (آدم) بهترم، مرا از آتش آفريدي و او را از خاك. شيطان به خداوند مي

صراحت جواب اين بيت  حال شكي وجود داشت، در اين بيت به در بيت هشتم، اگر تابه
  دهد كه گفته است: حافظ را مي

 كه رها كن به ما و سلطان باش خداي را   طريــق خــدمت و آيــين بنــدگي كــردن
  )273: غزل 1368(حافظ شيرازي 

كنـد. مصـرع اول ايـن بيـت يـك مثـل        خواهي متهم مي و او را به حدناشناسي و فزون
المثل استفاده كـرده و   . صائب از اين ضرب»هر گدا در خانة خود پادشاه است«است:   ساير

پـا از   ،چه حد تو نيست مخـواه  يد آنگو شمار آورده است و مي خانه را درحكم حدومرز به
تر دراز مكـن و پادشـاه بـاش. اگـر ادعـاي بنـدگي داري، حـد خـود را          گليم خويش بيش

ــق خــدمت و     نشــناخته ــع، حــافظ را الي ــاش در حــدومرز خــودت. درواق ــلطان ب اي. س
كند كه پا از حد خود فراتر نگـذارد تـا ارزشـش حفـظ شـود.       بيند و توصيه مي نمي  بندگي

آيـد صـائب ايـن تقابـل      نظر مي بيند، ولي به ، حافظ بندگي و سلطاني را درتقابل ميعالوه به
  برد. شناسد و اين نوع نگرش را زير سؤال مي رسميت نمي نيكي و بدي را به

شود و حـافظ را بلبـل    به ظاهر و شيوة بيان مربوط مي» الحان خوش«در بيت نهم، واژة 
روِ انديشـة   كه مريـد پـي   داند؛ درحالي زمزمة حافظ ميداند و خود را مريد  خواني مي خوش

داند كه اين كلمات  الحان مي جا زيركانه خود را مريد زمزمة حافظ خوش مراد است. در اين
  شود نه فكر و انديشه. به لحن و موسيقي و شكل كالم حافظ مربوط مي

 الحـان بـاش   مريد زمزمة حافظ خـوش    الحان اين چمن صائب ز بلبالن خوش
گردد و بعيد است كه صائب به كاربرد اين  لحن و زمزمه به شكل و زيبايي ظاهري برمي

دو واژه توجه نداشته باشد. درحقيقت، مقبوليت حافظ او را وادار به تمجيد كرده است، ولي 
گر  كند. اين نوع از تمجيد در اين بيت بيان زيركانه اين تمجيد را به شكل و ظاهر محدود مي

گويي با حافظ پرداخته و از عهدة اين كار هـم خـوب    ه صائب آگاهانه به جوابآن است ك
  برآمده است.

بردن و رد مفـاهيم و   سؤال تابد و با زير را براي حافظ برنمي» الغيب لسان«صائب شهرت 
كه وقتـي صـائب از همـة     آن كشد. حال چالش مي ها را به مضامين بعضي از اشعار حافظ آن

چون حكيمي، عرفي، كلـيم، شـيدا،    برد چه معاصران خود، هم كه نام ميشاعران و بزرگاني 
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عنوان  هيچ ظهوري، نوعي، و ناصح، چه قبل از خود، نظير سنايي، عطار، مولوي، و سعدي، به
عصـر   نام هـم  ها وجود ندارد؛ حتي درمورد شاعران گم نقدكشيدن آن اي از چالش و به نشانه

  كند.  اي برخورد مي داشت و احترام ويژه خود با بزرگ
  

  غزل انتخابي دوم 4.2
 گردد از سـؤال خجـل   كه خود حساب نمي   نيم ز پرسش محشر بـه هـيچ بـاب خجـل    
ــأثير   ــم تـ ــق در دلـ ــت عشـ ــرد تربيـ  چو تخم سوخته گرديدم از سـحاب خجـل     نكـ

ــل      برگـي  چنين كه من خجـل از سـائلم ز بـي    ــراب خج ــة س ــود موج ــنگان نب  ز تش
ــرام   ــاوك ابـ ــنگ نـ ــيز سـ ــردد برنمـ  شــود از ســختي جــواب خجــل گــدا نمــي   گـ

ــل     ناك شد جهان تاريك ز خط به چشم هوس ــاب خج ــود زود از كت ــورفهم ش ــه ك  ك
ــاره ــي   نظ ــرم م ــك گ ــر اش ــه نظ  شد از عذار تـو از بـس كـه آفتـاب خجـل        آرد اش ب

ــار ناصــواب خجــل    جواب آن غزل حـافظ اسـت ايـن صـائب     ــاد ز گفت  كــه كــس مب
  )1829: غزل 1336 (صائب تبريزي

  روي از غزل زير سروده شده است: پي اين غزل به

ــل       بــه وقــت گــل شــدم از توبــة شــراب خجــل  ــواب خج ــردار ناص ــاد ز ك ــس مب ــه ك  ك
 نــيم ز شــاهد و ســاقي بــه هــيچ بــاب خجــل   صالح ما همه دام ره است و مـن زيـن بحـث   
ــريم   ــق ك ــه خل ــا ب ــار نرنجــد ز م ــه ي ــود ك  از جــواب خجــل كــه از ســؤال ملــوليم و      ب
ــر ره    ز خون كه رفت شب دوش از سـراچة چشـم   ــديم در نظـ ــل  شـ ــواب خجـ  روان خـ
ــاب خجــل    رواست نرگس مسـت ار فكنـد سـر در پـيش      كــه شــد ز شــيوة آن چشــم پرعت

 كـــه نيســـتم ز تـــو در روي آفتـــاب خجـــل   تـري ز آفتـاب و شـكر خـدا     تويي كـه خـوب  
 چـو آب خجـل   شعر حـافظ و آن طبـع هـم   ز    حجاب ظلمت از آن بست آب خضر كه گشت

  )305: غزل 1368(حافظ شيرازي 
  

  تحليل غزل دوم 5.2
نگريسته و هرجا بـه حـافظ    كه در مقدمه گفته شد، صائب به حافظ به ديدة رشك مي چنان

اقتدا كرده قصد نقد افكار حافظ را داشته است، اما زيركي صـائب و شـهرت حـافظ مـانعِ     
كرده در لفافـه   مي  از اعتبار حافظ آگاه بوده است و لذا سعي رشك علني شده است. صائب
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آيد كه صائب قصد رقابت با حافظ را داشته  نظر مي افكار حافظ را نقد كند. چنين به و پرده
كرد و به كيفيت بيش از كميـت   چين مي هاي خود را دست كه صائب اگر غزل آن است. حال

كنند محل و جايي نداشت و گرفتار تكـرار   وارد مي هايي كه به او احياناً توجه داشت، خُرده
تـر از   شد. درحقيقت، صـائب خـود را كـم     مضامين و احياناً گسيختگي بعضي از ابيات نمي

تر كند،  كرده، با ردكردن نظريات حافظ، خود را برجسته آورده و سعي مي شمار نمي حافظ به
  اما اين كار را درنهايت زيركي انجام داده است:

 گردد از سؤال خجـل  كه خود حساب نمي   م ز پرسش محشر به هـيچ بـاب خجـل   ني
  )1829: غزل 1336(صائب تبريزي 

  گويد جواب اين غزل حافظ است: كه خود مي

 كه كس مباد ز كردار ناصواب خجـل    به وقت گل شدم از توبة شراب خجل
  )305: غزل 1368(حافظ شيرازي 

ظاهر صريح،  به هرچند بينامتنيت صريح است، درعينِ اقتباسِرابطة بينامتني در اين غزل 
دارد. صـائب    بيـت   گيرد. غزل حافظ هفت باد انتقاد مي آلود، افكار حافظ را به صائب، رشك

، كه بـار  »توبه«نيز غزل را در هفت بيت سروده است. حافظ در بيت اول غزل خود از لفظ 
كار برده  است، به  را، كه داراي همان بار »شرمح«شرعي دارد، استفاده كرده است. صائب نيز 

است. حافظ خجل است، اما صائب خجل نيست؛ گويي از همان مصرع اول بيـت نخسـت   
حسـاب   خـود  خواهد بگويد كه حـافظْ  تعريض مي قصد معارضه با حافظ را دارد. صائب به

اسـت  نيست و هركس كه خجل   دليل خجل است، زيرا خود حساب خجل همين نيست و به
در مصـرع اول نيـز تأكيـدي بـر مقابلـة او بـا       » به هـيچ بـاب  «حساب نيست. ذكر قيد  خود
  است.  حافظ

در بيت دوم حافظ به هيچ باب خجل نيست؛ آن هم از شـاهد و سـاقي؛ يعنـي حـافظ     
دليل خجل نيست. صائب در بيـت دوم، بـرعكس حـافظ، در     همين تأكيد بر عشق دارد و به

خم سوخته و نابارور از ابر. باز فعل مصرع اول منفي است، زيـرا  اوج خجالت است، مانند ت
صائب كامالً آگاهانه  بينيم كه در اين دو بيت تربيت عشق اثري در دل او نگذاشته است. مي
  شود. درجهت عكس انديشه و بيان حافظ ظاهر مي

در بيت سوم حافظ از سؤال و جواب ملول است و اين ماللـت معنـي ديگـرش آن    
بينـد كـه از قيدوبنـد مكـان رهـا شـده اسـت.         ه حافظ خود را در مكاني باال مياست ك
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بينـد. اگرچـه در مصـرع اول بـا لطافـت عـذرخواهي        بنابراين، خود را برتر از مكان مي
نفسي در بسياري مـوارد   كند، كه اين نيز خود نوعي خودستايي است و اظهار شكسته مي

هـم معنـي   » سـائل «كاربردن لفظ  ائب از بهاما ص ،بيني شخصي است حاكي از خودبزرگ
كه به دو » برگي بي«طور است لفظ  ظاهري هم معني كنايي آن را اراده كرده است. همين

زنـد و خـود را آدمـي     كار رفته است. صائب به خودستايي حافظ تعـريض مـي   معني به
)؛ چه موج داند كه آه در بساط ندارد (خواه از نظر مادي خواه از نظر معنوي برگ مي بي

ديگر، قلندري حافظ، كـه   عبارت دستي و فريبندگي است. به جا نهايت تهي سراب در اين
وترديد صائب قـرار   راه باشد، موردشك و خود نديدن بايد هم ساري خاك با القاعده علي

گرفته است. صائب اين واژگان را سنجيده و برگزيده است و اغلب واژگان و تركيباتش 
شناسي اجتماعي به موضـوع   رويكرد نشانه مداليته يا وجهيت يك. «داراي وجهيت است
زدن بـه ديـدگاه    ). هدف او از اين گزينش كنايـه 305: 1395(ليوون » ارزش صدق است

  حافظ است.
، باز از نظر صائب نوعي »ز خون كه رفت شب دوش از سراچة چشم«در بيت چهارم، 

طلب چيزي است، اگرنه مادي كه طلـب   خودنمايي و بيان ماجراست؛ چه بيان ماوقع براي
تواند باشد يا بيان شكوه و شكايت. اما صائب جايي براي شـكوه   سوزي يار مي محبت و دل

معني واقعي آن، اهل شكوه و شكايت هم نيست و سختي جواب او  گذارد، زيرا گدا، به نمي
شـمار   دايي بـه كند. اين امكان هم وجود دارد كه صائب حافظ را گ را خجل و شرمنده نمي

پـردازد.   مـي   شود و باز به بيان مصيبت خود آورده كه از سختي و تندي جواب شرمنده نمي
اضافة تشبيهي. در كاربرد اين تركيب و ارتبـاط آن  » ناوك ابرام«است و » نيزه«معني  ناوك به

ـ  ننـرود مـيخ آهنـي   «المثل است كه  با سنگ صائب آشنازدايي كرده است؛ چه در ضرب ر ب
درحقيقت، تير پافشاري كه صائب، برطبق عادت، از تيـر قسـمت آهنـي آن را اراده     ».سنگ
آهـن تـداعي    از ناوك» ر سنگب ننرود ميخ آهني«المثل  زمان با استناد به ضرب كند و هم مي
ابـرام در   المثل است. اين نـاوك  كند، ولي مضمون صائب درتقابل با مضمون اين ضرب مي

  كند. سنگ اثر مي
حالـت  » كـورفهم «، و »تاريـك «، »ناك هوس«پنجم، صائب با استفاده از كلمات در بيت 

تعارض و عصبانيت خود را عريان كرده و اين كلمات نشانة تندي و غضب اسـت. حـافظ   
كه نرگس مست از آن  بيند؛ درحدي عاشق است و شيوة چشم پرعتاب را در اوج زيبايي مي

نيسـت؛    يش بيفكند و شرمنده باشد، ولي چنينزده است و البته مست بايد سر در پ خجالت
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ويژه در اين بيت، و بيان  خاصه اگر چشمي پرعتاب به آن بنگرد. صائب اين طرز بيان را، به
آورد و از خـط و كتـاب و    شمار نمـي  عشق را در ساير ابيات اين غزل جزو عشقي مادي به

رايج زمـان،    متناسب با فرهنگ عالوه، كند. به كورفهم و چشم، كه تناسب دارند، استفاده مي
خـال) در نظـر آدم     واسـطة خـط (و   شود. درنتيجـه، بـه   براي برخورد با اين عشق آماده مي

بينـد   كه خطي را مـي  اين مجرد ناك به شود؛ يعني آدم هوس ناك، جهان تباه و ضايع مي هوس
 اسـت و كتـاب    گشايد. چنين كسـي كنـدذهن و بـدفهم    شود و لب به شكوه مي عاشق مي

كنـد و برداشـت    نمـي   را درك» المجاز قنطرة الحقيقـة «فهمد، مفهوم  آفرينش را خوب نمي
علم نيست، خط معنـا    باز، كه اهل كند. در معني ظاهري بيت نيز در نظر آدم هوس غلط مي

سـواد زود از كتـاب    كتاب است و آدم جاهـل و بـي   و مفهومي ندارد، چون مجموعة خطْ
، »خـط چهـره  «گذارد. خط در معنـي ديگـرش، يعنـي     ري ميكنا شود و آن را به خسته مي

توان گفت كه ايهام تناسب دارد، چون كورفهم زيبايي خط چهره  سمبل زيبايي است و مي
  كند. را درك نمي

نمـايش بگـذارد.    انديشـي خـويش را بـه    در بيت ششم، صائب خواسته است اوج نازك
دهـد و زيبـايي دوسـت را بـر      مي قرار» خورشيد«را دربرابر » دوست«حافظ در بيت ششم 
، ولي صـائب  »كه نيستم ز تو در روي آفتاب خجل«دهد، به اين شكل:  خورشيد ترجيح مي

دليل شدت خجالت خورشيد  كند. گرماي خورشيد را به بسيار فراتر از اين خيال حركت مي
 ،كه اگـر بـه خورشـيد، كـه از خجالـت گـرم شـده        طوري داند؛ به درمقابل عذار دوست مي

  شود. كردن به آن اشك گرم در چشم بيننده ظاهر مي كنند، از نگاه  نگاه
است، » جواب«در بيت آخر، رابطة بينامتني از نوع صريح است. در اين بيت اولين كلمه 

نـوعي معارضـه را تـداعي    » جـواب «خود كلمـة   ؛»جواب آن غزل حافظ است اين صائب«
كـه قاعـدتاً بايـد يـك      كند؛ درحـالي  ان ميكند و حافظ را نيز بدون هيچ لقب و شأني بي مي

برد. صائب دربـارة سـاير شـاعران،     كار مي همه عظمتش به صفت دربارة خواجة شيراز با آن
ازجمله سعدي، مولوي، و عرفي، هرجا نام آنـان را آورده حتمـاً بـه لقـب و صـفتي التـزام       

بعيـد اسـت كـه    به ذهنيت تيز و حافظـة قـوي صـائب،     است. در مصرع دوم، باتوجه  داشته
خواهد  صائب ناآگاهانه لفظ كردار را به گفتار تبديل كرده باشد و اين كار عمدي است و مي

رده بگيرد؛ چه گفتار، كه بر شـيوة بيـان حـافظ اشـارت     به گفتار و اسلوب بيان حافظ نيز خُ
هـا در   مـتن «دارد، چيزي است كه موردحسادت صائب نيز هست. در يك رابطـة بينـامتني   

» خــاطر آورده شــود يــا فرامــوش شــود نتخــاب چيزهــايي هســتند كــه بايــد بــهخــدمت ا
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دار و داراي بار معنايي چندگانـه از   ). صائب با انتخاب واژگاني نشانه109: 1390  (سجودي
نهايت قابليت زباني در نيل به هدف خود استفاده كرده است كـه همانـا بركشـيدن جايگـاه     

  خود در مقابل اعتبار حافظ است.
  
  گيري نتيجه. 3

عصر خود جدا باشـد و تـأثير و    تواند از متون پيش از خود يا هم درمجموع، هيچ متني نمي
تأثر متون از هـم امـري طبيعـي اسـت. اشـعار صـائب نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت.            

آمـد كـه وي    نظـر مـي   ظاهر بيان صائب، در آغاز با مطالعة اشعار صائب چنين بـه   به باتوجه
تر در اشعار اين  تأثير او بوده است. با دقت بيش باس را از حافظ داشته و تحتترين اقت بيش
زدايي معنـايي   شاعر، اين فكر شكل گرفت كه صائب مفاهيم و مضامين حافظ را آشنايي  دو

راه بـوده و   گيري منفـي هـم   كرده يا درواقع استفادة صائب از مضامين حافظ با نوعي موضع
برده اسـت. شـگفتا صـائب شـگردهاي زبـاني       رشك مي» الغيب لسان«تر به لقب  شايد بيش

زيركانة حافظ را درك و در برخورد با مضامين حافظ از همين شگرد اسـتفاده كـرده و بـه    
 و دقـت  بـا  فقـط  و نيسـت  محسـوس  درظـاهر كـه   اي گونـه  رقابت با او برخاسته است؛ به

و مضامين را از  واژگان انههوشمند و گرانه گزينش صائب. برد پي آن به توان مي سنجي نكته
هـا را در مفـاهيم جديـد و حتـي      خاص خـود آن  شيوة و مندي هدف باحافظ وام گرفته و 

  كار برده است. درتقابل با نظر حافظ به
گان اين پژوهش، با استفاده از روش بينامتنيـت، بـه تحليـل    گارنداين مسئله باعث شد ن

اي  س كرده، بپردازند. كلمات داراي بار نشانهها اقتبا تطبيقي دو غزل حافظ، كه صائب از آن
اند و صائب هنرمندانه از عهدة اين كار خـوب   و بار معنايي خاص هميشه محصول انتخاب

نحـوي   توان پـي بـرد كـه چگونـه مؤلـف يـك مـتن بـه         برآمده است. با تحليل بينامتني مي
است. درنهايت، ضـمن  يا مضامين متون ديگر بهره برده  واژگان از مند هدف و گرانه گزينش

شـد كـه     هاي انتخابي، اين نتيجه حاصل تحليل تطبيقي و با بررسي واژگاني و مفهومي غزل
هرچند تأثر صائب از حافظ به دو شيوة بينامتني صريح و ضـمني بـوده اسـت، صـائب بـا      

هاي  كه با شيوه   كار برده زدايي معنايي شيوة خاصي از بينامتنيت را به استفاده از شيوة آشنايي
برداشـت صـريح   «متعارف بينامتني متفاوت است و نگارندگان اين مطالعه بـراي آن عنـوان   

  اند. ه را برگزيد» برداشت ضمني انتقادي«و » انتقادي
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، با مقدمة كريم اميري فيروزكوهي، تهران: يزيتبر صائب اتيكل)، 1336صائب تبريزي، محمدعلي (
  خيام.

پيـران و ديگـران، تهـران:     فاطمـه شايسـته  ، ترجمة گفتمان يانتقاد ليتحل)، 1387فركالف، نورمن (
  ها. مطالعات و توسعة رسانه  دفتر

  علمي.  ، ترجمة محسن نوبخت، تهران:ياجتماع يشناس نشانه با ييآشنا)، 1395ليوون، تئوون (
 ،اصـغر حكمـت   اهتمـام علـي   ، بـه االبرار عدة و االسرار كشف)، 1382ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين (

  تهران: اميركبير.
 ةنامـ  پـژوهش ، »هـا  ترامتنيت؛ مطالعة روابط يـك مـتن بـا ديگـر مـتن     «)، 1386نامور مطلق، بهمن (
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