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 چکیده
شناسی نشان  تصوّر رايج دربارة غزل حافظ اين است که ساختار گسسته و پريشان دارد، اما روايت

دهد چنین ساختاری متناسب با نوع سخن و وضعیّت عصر شاعر است؛ اين گسستگی ظاهری، با   می

شود. ساحت سخن و معنايی که در غزلیّات حافظ وجود دارد،  خوانش خواننده به انسجام منتهی می

مخاطبان اوست. شاعر برای درک اين نظام روايی از سوی مخاطبان، هماهنگ با « خوانش»نیازمند 

ها، آوردن  برای شروع غزل وگو گفتتمامیّت غزل به شگردهای متنوعی نظیر ترکیب توصیف، حادثه و 

است. در يی و حديث نفس روی آورده وگو گفتسازی و پايان وگو گفتمند،  مند و مکان های زمان گزاره

اين پژوهش، به تبیین نظام روايی غزلیّات حافظ، متناسب با موضوع، موقعیّت، مخاطب و اهداف شاعر 

هايی با طرح روايی پیچیده و  ايم: غزل های روايی حافظ را به دو گروه تقسیم کرده ايم. غزل پرداخته

یّات روايی حافظ، ساختار روايی دادن انسجام غزل هايی با طرح روايی آشکار. برای نشان غیرآشکار و غزل

و  ها  ه، گزارها  رفت  پیوسه غزل را از لحاظ نوع، تعداد و چگونگی ترکیب  دستة دوم، شامل بیست

های   ها، مربوط به رمزگان ايم. بیشترين استفاده از رمزگان  و ساير وجوه روايی بررسی کرده ها  رمزگان

های   و حديث نفس( است که خود شامل رمزگان مورد/ شامل مناظره، ديالوگ 94يی )وگو گفت

پردازی نیز در زمرة اهداف   دهد روايت  شود و نشان می  شناختی می  نما، پند و کنش روان حقیقت

( و 29ی )اطّالعات(، 37ترتیب رمزگان کنشی ) سرايی حافظ بوده است. بعد از اين رمزگان، به غزل
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 مهمقدّ. 1

ای آن را به  صورت افسانه اند و حتی به گرفته هايی که از قديم بر حافظ می يکی از خرده

 :1353 )خواندمیر،دارد  گسسته وی ساختار که شعر است آن دهند، می نسبت او خود زمان

اند؛ بدين   حافظ دانسته اصلی هنر غزل، ساختار در انقالب نام با را آن ما روزگار . در(315

های او مستقل هستند و حال ثابت و انسجام منطقی و توالی  های غزل معنی که بیت

مگر نقیض آن اثبات  ،هر متنی منسجم است  مسلماً (.34: 1367 )خرّمشاهی،ی ندارند يمعنا

داللت بر  البتّهبنیادی شعر حافظ در همین ظاهر گسسته است که لیکن ويژگی  ؛شود

طرز  (.49: 1388 )مالمیر،گسسته باشد   نه اينکه واقعاً ،کند پیچیدگی ساختار آن می

داد که  نما به شعر او صورت و روساختی گسسته  جديدی که حافظ در غزل بنیاد نهاد،

  است. اصرار بر اينکه نظم حافظ،ساختی واحد و منسجم برخوردار  حال از ژرف عیندر

ای  صورت مجموعه غزل او به است ، موجب شدهداردو تعدّد موضوع  است پريشان و مقطّع

فظ بر مبنای های حا که طرح غزل حالیهای ناهمگون تصوّر شود. در ز بیتنامنسجم ا

ست که ای از مضامین فرعی ا حال هر بیتی متضمّن اليه عینموضوعی واحد است، در

پلّه  پلّه  گرفته است. ساختار پلکانی و مدرّج شعر حافظ، تة اصلی سخن وی را در برهس

ی نايل يبرد، تا در نهايت به آن مضمون نها ما را در طول آن مفهوم اصلی پیش می

شويم. هر بیت در حکم يك درجه است، يك درجه از فهم و يك پايه از معرفت که در 

شناسان به  رساند. عمدتاً حافظ ا به مقصود غايی میسیر طولی و عمودی خود، خواننده ر

در هر سال » ،اش شاعری است اصلی  اند که وی با آنکه حرفة گويی حافظ اشاره کرده کم

، جز پرداختن به همین حجم ها بیشتر از ده غزل نگفته و پیداست که او در اين فاصله

 (.425: 1368 کدکنی، عی)شفی« ها، کاری هنری و شعری نداشته است نسبتاً اندک غزل

جايی  زدن را بیشتر در جابه ها و تصرّف هنرمندانه و تراش اين پرداختن به غزل امنته

اند  اند. متعرّض اين نکته نشده کلمات و تغییر تعابیر و هنرنمايی در محدودة بیت دانسته

 بسا تغییرها نیز کوشیده باشد و ای که ممکن است حافظ در استواری ساختار غزل

عبارات و کلمات در ابیات نیز، برای هماهنگی و انسجام درونی غزل صورت گرفته باشد 

  ورزی ديگران بیشتر است، حاصل همین ذوق ازنما در شعر او  و اگر ساختار گسسته

ونگی د، چگکر توجّهبدان حافظ  غزلیّاتتة مهمی که بايد برای درک و تحلیل است. نک

شناسی میسّر  یابی به اين هدف، با استفاده از روايتتکوين و خوانش غزل است. دست

 است. 



 23/ 20، شمارۀ پیاپي 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7ادب فارسي، سال 

آورد  متنی تأکید دارد؛ ابزارهايی فراهم می های روايی و درون شناسی بر مؤلّفه روايت

يندهای مؤثّر در تکوين و خوانش روايت را واکاوی کند. به نظر آبتواند فر پژوهشگرتا 

ارتباط استنتاجی  وی .است غیرتصادفی وايت،ر )عناصر( وقايع میان ارتباط (Toolan) توالن

 (.19-18: 1383 )توالن،دانسته است « بودنروايت»شرطِ  ،ها را در روايت تبین وضعیّ

ها(  ت)وقايع؛ وضعیّارتباط میان عناصر  تشخیص يا ايجادرا مصدر )خواننده( توالن، مخاطب 

اصر روايت از علّی میان عنهای منطقی و  داند؛ يعنی امتیاز ويژة تعیین نسبت روايت می

بودن يا نبودن، از سوی مخاطب صورت  نتیجه، تعیین روايتآنِ مخاطب است و در

نیست، بلکه « شده از پیش تعیین»رو، توالن معتقد است که نتیجة روايت  ينا؛ ازگیرد می

ش خوانآيند گونگی طیّ فر روايت ويژه بهبنابراين، روايت و  ؛(17 )همان:است « شده ادراک»

دهد.  را در جريان تکوين روايت نشان می ئله، اهمیّت خوانشيابد. اين مس نمود می

داند که شامل يك متن، يك خواننده و تعامل  خوانش را فعالیتی می (Prince) پرينس

های  کم به برخی از پرسش که وی بتواند دستای گونهبه ؛میان متن و خواننده است

ديگر، خوانش متن تقريباً عبارت  عبارت درست بدهد؛ بهمربوط به معنای آن متن، پاسخ 

دادن به  های متنی با طرح پرسش دربارة آن متن و پاسخ است از پردازش تدريجیِ داده

بند، کامالً متکثّر  وقید خوانش امری بی البتّه؛ (111: 1391 )پرينس،ها بر پاية همان متن آن

کند و  هايی بر خوانش اِعمال می تمتن در برخی موارد محدوديّ .و خودبسنده نیست

. در اين حالت، خوانش خالّقانه، (119 )همان:رساند  ها را به حداقل می شمار خوانش

سو ناشی از حضور و  يكآيند خوانش از اساس، فر اينتعامل پويا با متن است. برحاصل 

 ؛است« یخواناي»های بالقوة متن برای  تعملکرد خواننده و از سوی ديگر ناشی از ظرفیّ

به  توجّهافت معنا از متن اشاره دارد و باپذيریِ متن و چگونگیِ دري خوانايی، به خوانش

، اين اصطالح به شمار عملیات الزم برای دريافت معنا، (Prince) تعريف پرينس

از  (.139 )همان:ها بر پاية خودِ آن متن اشاره دارد پذيری آن یدگی، گوناگونی و امکانپیچ

مندیِ روايت دارد.   سوی ديگر، خوانايیِ متن روايی، ارتباط تنگاتنگی با ساخت

شود.  می منجرپذيریِ آن  نتیجه، خوانشبه انسجام روايیِ متن و درمندی   ساخت

مندی، امکان پردازش   های بالقوة خوانايی و ساخت ، متن با داشتن توانشاساس براين

بندیِ کلّی را برای  ها، معنادهی و امکانِ صورت    کربندی دادهها، تجزيه و تحلیل و پی    داده

آورد. خواننده نیز در تعامل با ساختارهای پیچیدة متن، امکان  خواننده فراهم می
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و معنايی روايت را میسّر سازد.  کند تا کارکرد روايی يابیِ روايیِ متن را فراهم می تهويّ

 گیرد.  ه و متن صورت میخوانش در اين تعامل پويا، میان خوانند

های بروز غزل روايی   ت، خاستگاه، عِلَل و زمینهبه ماهیّ پژوهشگرانبرخی 

و  روايی به بررسی ساختارشناسانة غزل (1393)اند؛ محمدی فشارکی و صفايی   پرداخته

به  (1386)اند. روحانی و منصوری   کرده توجّهمعاصر غزل  در روايتهای  تحقیق در شیوه

 (1386)اند. حیدری  های پیدايش، خاستگاه و انواع آن پرداخته  ل روايی، زمینهتعريف غز

قان شیوة روايت يا محقّ ديگر از غزل روايی را از لحاظ ساختار بررسی کرده است. برخی

 توجّهبدون  (1390) جاهدجاه و اند؛ رضايی حافظ را بررسی کرده غزلیّاتساختار روايی 

 روايت محسوب تواند  می هم مصراع يا بیت يك حتی معتقدند حافظ، غزل منسجم به کلیّت

 در را شخصدوم روايی شیوة حافظ، غزلیّات تخلّص های  بیت استخراج با بنابراين، ؛شود

نیز با طرح گونة روايی جديدی به نام  (1384)اند. عبداللّهیان   هکردبررسی ها   تخلّص

معتقد است گاهی يك بیت نیز دارای عناصر ضروری و بايستة يك « بیت  داستان»

در غزل را شناسانه، مقولة زمان و انواع آن  با نگاهی هستی (1387) داستان است. نیکوئی

دن به ه و بر اين باور است که حافظ با گذر از زمان تقويمی و رسیکردحافظ بررسی 

ابدی از انسان و هستی بوده است. عبداللّهی  یجوی ارائة روايتو زمان ابدی، در جست

بودن غزل حافظ  های کوتاهی از روايی  اثبات انسجام اشعار حافظ، به جنبه رایب (1384)

های حافظ، با   ايترو-با برشمردن تعدادی از غزل (1395)دان نیز اشاره کرده است. سیّ

های ظاهری روايی، خللی در انسجام   عناشناسی معتقد است که گسستم -رويکرد نشانه

 کند.   معنايی شعر حافظ ايجاد نمی
 

 . مباني نظري تحقیق2

 کند. توالن با تأکید بر های فکری خود تعريف می  به بنیانتوجّههر مکتب، روايت را با

توالی از پیش ، روايت را هر «مند و معنادار  پیوند غیرتصادفی و هدف»و « توالی»

مند و معنادار به هم   صورت غیرتصادفی، هدفداند که رخدادهای آن به ای می نگاشته

يا  «گونگی روايت». در مطالعات روايت، متون را به (16: 1383)پیوند يافته باشند 

گونگی مبتنی بر توالی زمانی رويدادها در  مفهوم روايت ؛کنند تقسیم می «غیرروايی»

ا امّ ،مندی اثر است گونگی از شرايط الزم برای روايت استان است. روايتساختار افقی د

پذيری داستان، میزان  مندی، مفهومی است مدرّج که میزان آن بسته به تعلیل روايت

شناختی  گیری از عناصر روايی مانند داستان، کنشگر، کانون ادراک و سطوح هستی بهره
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به نوع روايت در شعر حافظ،  توجّه. با(97-96: 1395)صافی پیرلوجه، پردازی است  در داستان

 ايم. گونگی استفاده کرده ما از مفهوم و اصطالح روايت

تودوروف روايت را ها در مکاتب مختلف فکری متفاوت است.  روش تحلیل روايت

هايی تحلیلی هستند و  ، سازهاوّلدو نوع  ؛داند رفت و متن می  دارای سه واحد گزاره، پی

ای  هها، زنجیر    گزاره(. 86: 1379 )تودوروف، شود می صورت تجربی حاصل نوع سوم، به

رفت،   پی .کنند ايجاد میرفت   ها، يك پی    بلکه تعدادی از گزاره ،آورند نمیوجود هپايان ب بی

ترين حلقة زنجیرة حوادث  در ارتباط مفهومی تنگاتنگی با اصطالح کارکرد و کوچك

 هرست. کارکردها در ها  رفت  ی از پیا  هسیر توالی مجموع روايت است و روايت در واقع

ای کارکرد در خود   مجموعه ،رفتی  دهند و هر پی  رفت روايت را شکل می  داستان، پی

ها همان   پذيرد و هسته  شود و پايان می  هايی آغاز می  رفت با مراکز و هسته  دارد. پی

ودوروف، برای . تکنند  يکديگر داللت میطور تلويحی بر  کارکردهايی هستند که به

صورت ها به رفت  در آن پی :ای زنجیره .1 کند: ها سه شیوه ارائه می رفت  ترکیب پی

به و  داستان در داستان است ةشیو :گیری درونه .2 ؛آيند دنبال هم می ههای زنجیر ب  حلقه

امل است، درون رفت کامل که گاهی يك داستان ک  پی که يكشود  اين شکل حاصل می

در اين نوع، گاه  :تناوبی .3 ؛شود های آن می  آيد و جانشین يکی از گزاره ی میوّلارفت   پی

رفت   ای از پی هآيد، يا گزار رفت دوم می  ای از پی هرفت نخست، پس از گزار  ای از پی هگزار

 . (93-95 )همان:آيد  می اوّلرفت   ای از پی پس از گزاره ،دوم

ل از يك موضوع یة داستان است که متشکّاوّلواحد  ،(Prince) تعبیر پرينسگزاره به 

است. يا رويدادی را  x ،yکند؛ مثالً   ت را توصیف میو يك محمول است و يك وضعیّ

ها در روايت،   دهد. حضور برخی از گزاره  را انجام می x ،yکند؛ مانند اينکه   توصیف می

ی و انسجام علّی و معلولی داد روايضروری است؛ يعنی برای نمايش يك روي

ها   ها، نیازی به حضورشان در روايت نیست. گزاره   که برخی از گزاره حالیروند؛ در  کارمی به

توانند از نظر زمانی، مکانی، علّی و... به يکديگر   شوند و می  ها آمیخته می  رفت  در پی

  (.8: 1388 )پورنامداريان و بامشکی،مربوط شوند 

بندی  توان طبقه صی میهای مشخّ  ها را بر مبنای جنبة معنايی آنها، به رمزگان  گزاره

توان از ساختار ظاهری   ها میها اين است که با استفاده از آن  کرد. دلیل استفاده از رمزگان

: 1379 )اسکولز،دست پیدا کرد  داستان، به ساختارهای فکری گوناگون در يك روايت
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يی، وگو گفت شناختی،  روان کنشی، های  رمزگان حافظ، گونة روايت های غزل در (.216-219

  ی کاربرد دارند.اطّالعاتپند و 

 ترين رمزگان است؛ روند حرکت خطّ ترين و اصلی : مهم(Active=A) رمزگان کنشي

قی است که داستان را فادهد و بیانگر هر نوع عمل، حادثه يا اتّ روايی را نشان می

 برد. می پیش

ها   تعاطفی شخصیّ واکنش :(Psychological Act=AP) شناختي  روان کنش رمزگان

 تواند نوعی رمزگان کنشی باشد. میگیرد و خود  میدر اين نوع رمزگان قرار

ها وگو گفت انواع شامل رمزگان اين :(AD=Dialogue Act) یيوگو گفت کنش رمزگان

های مهم ديگری مانند   گويی و حديث نفس است و دارای نقش از ديالوگ تا مناظره، تك

 رمزگان روايی، داستان در داستان، پیشگويانه و پند نیز هست. 

طور که از نامش پیداست، شامل اندرز و پند  همان :(Maxim=MA) رمزگان پند

 آيد.   می  Adيا Aاست و حتماً همراه با 

آيد و  اين رمزگان معموالً در آغاز داستان می :(Information=I)ي اطاّلعاترمزگان 

  دهد. می ارائه عناصرش و داستان دربارة یاطّالعات

بیان رابطة علّی و معلولی  برای: اين رمزگان (verisimilitude=v) نما رمزگان حقیقت

آيد تا از اين طريق متن را حقیقی و واقعی جلوه دهد و باعث استحکام  ها می میان گزاره

 . (9: 1388 پورنامداريان و بامشکی، و 3-2: 1385 )مؤذنی و راغب،رنگ شود پی
 

 حافظ غزلیّاتهاي روایي در   . طرح3

همین پیچیدگی، سبب تحلیل و شعر حافظ دارای ابعاد پیچیدة بسیاری است و 

توان   ، میغزلیّاتشناسانة اين  آن شده است. با بررسی روايتبارة تفسیرهای متفاوتی در

رغم انسجام  بهی هستند که غزلیّات ،اوّلاين اشعار را به دو گروه عمده تقسیم کرد: گروه 

لیل، شايد همین د  هبی نیستند و ین خوانش دارای ساختار روايی خاصّاوّلدرونی، در 

ة شرح و تحقیق دربارة بنابراين، عمد ؛ها باشدشناسانة آن فکر بررسی روايت  هبکمتر کسی 

، شود  صورت مستقل مربوط می هبآنها، به شرح مفردات، ترکیبات و تفسیر ابیات 

 غزلیّاتتوان به شگرد روايی اين   ر و از چند راه مختلف، میکه با خوانش مکرّدرحالی

ها  ی هستند که در قالب يك روايت آشکار، مثل منظومهغزلیّات ،ه دومگرو ؛يافت دست

 «روايت-غزل»يا  «داستان -غزل»توان  ها را می که اين گروه از غزل چندان ؛شوند نقل می

راوی  و گاه چندها عموماً طرح داستانی دقیق و منظم دارند. يك  نامید. اين غزل
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د و شاعر از شگرد يك ندارعهدهپیشبرد طرح و عناصر روايت را بر  مشخص و روشن،

اين نوع  کند. ارائة مفاهیم منسجم استفاده می برایبستری  عنوان بهروايت آشکار، 

 نیز مخاطبو  ، به دلیل وجود عناصر روايی آشکار، تأثیر بیشتری بر مخاطب دارندها غزل

 کند.  می درکتر  ها را آسانانسجام آن
 

 ها داستان -. ساختار غزل3-1

. به ساختار روايت ضروری است توجّه، اتغزلیّ اين گروه ازبهتر  ینو تبی برای شناخت

شناسی بدان  بیشتری که در تحقیقات حافظ توجّهها را به اعتبار شهرت و  يکی از غزل

ها تحلیل   ها و رمزگان ها، گزاره     رفت  اساس پیايم و آن را بر است، انتخاب کرده شده

 ايم:  کرده
  دکرچه خود داشت ز بیگانه تمنا میآن   دکردل طلب جام جم از ما میها   لسا

بیرون ا   است گوهری کز صدف کون و مکان  ز گمشدگان لب دري ا  دکرمی طلب 

معما   مشکل خويش بر پیرمغان بردم دوش نظر حل  أيید  ت ه  ب  دکرمی کو 

اده به دست ديدمش خرم و خندان قدح  دکرگونه تماشا می و اندر آن آينه صد   ب

 دکرگفت آن روز که اين گنبد مینا می   گفتم اين جام جهان بین به تو کی داد حکیم

 دکرديدش و از دور خدا را مینمی او   بیدلی در همه احوال خدا با او بود

 دکرمی سامری پیش عصا و يد بیضا   جا کرد اينخويش که میة اين همه شعبد

لند ب  دکرجرمش اين بود که اسرار هويدا می   گفت آن يار کز او گشت سر دار 

ر باز  دکربکنند آن چه مسیحا می ديگران هم   مدد فرمايد فیض روح القدس ا

ز پی چیست ا بتان   دکرمی ای از دل شیداگفت حافظ گله   گفتمش سلسله زلف 

 1(171-170: 1367 )حافظ،                                                                            

ها دل طلب جام جم از ما   سال I1  توسّط راوی: لهئمس: توصیف وضعیّت و طرح 21پ

گوهری کز صدف کون و مکان  I 2 کرد/  کرد، وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می  می

 کرد.  است، طلب از گمشدگان لب دريا میبیرون 

مشکل خويش بر پیرمغان بردم a 3له:ئ: رفتن راوی نزد پیرمغان برای حل مس2پ

ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست،  a 4 کرد/  کو به تأيید نظر حل معما می دوش،

 کرد.   و اندر آن آينه صدگونه تماشا می

 بین به تو کی داد حکیم؟ گفتم اين جام جهان ad 5پرسش راوی از پیرمغان:  :3پ
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کرد )حديث نفس راوی:   گفت آن روز که اين گنبد مینا می ad :6پاسخ پیرمغان :4پ
ad7 کرد،   ديدش و از دور خدايا می  دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی بیad8  اين

 کرد(.  می کرد اينجا، سامری پیش عصا و يد بیضا  همه شعبدة خويش که می

گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند، جرمش اين  AD9: ادامة صحبت پیرمغان: 5پ

ديگران هم بکنند آنچه  کرد، فیض روح القدس ار باز مدد فرمايد،  بود که اسرار هويدا می

 کرد.  مسیحا می

 گفتمش سلسلة زلف بتان از پی چیست؟ Ad10 : سؤال راوی:6پ

 کرد.  ای از دل شیدا می حافظ گله گفت AD11 : پاسخ پیرمغان:7پ

ی برای اطّالعاتهای  روايت در اين غزل، يك راوی منفرد دارد که در ابتدا از رمزگان

صورت  کند. شیوة شروع روايت به چینی استفاده می سازی ذهن مخاطب و مقدّمه آماده

اساس تقابل ساختار داستان را بر های خبری در زمان ماضی است. شاعر جمله

نماد آگاهی و فضل و  «پیر»های دوگانة راوی/ پیرمغان قرار داده است.   تشخصیّ

رهروی است که به دنبال يافتن پاسخی برای سؤاالت خويش است؛  «راوی»حکمت، و 

 صورتست. بدينت خود آنهازند، متناسب با شخصیّ میدو سر هايی هم که از اين   کنش

د، در ادامه برای کنبیان می رامشکل  رفت مقدّماتی  که راوی بعد از اينکه در پی

های بعدی، حديث نفس راوی و سؤال و   رفت  رود و پی  چیزدانی می نزد پیر همه ،آموختن

ت پیرمغان، بسیار باالتر از راوی جواب همین پیر و راوی است. در روند روايت، شخصیّ

 هايی همچون  بارتهای پیر و ع  رسیدن غزل در قالب صحبتپايانشود. به  نمايانده می

کرد/ ديدمش خرّم و خندان قدح باده دست/ و اندر آن  کاو به تأيید نظر حل معما می»

، توجّه در راستای تأکید بر مقام واالی پیر است. نکتة قابل ،«کرد  آينه صدگونه تماشا می

 ، از مشکلی صحبتاوّلرفت   مند در روايت است. در پی مند و مکان های زمان حضور گزاره

راوی برای حلّ آن، در يك زمان  و های بسیاری مبتالبه راوی بوده است  که سال شود می

رسد طرح گزارة   مینظر جويد. به ای می ، راه چاره)میخانه(و مکان مشخّص  )دوش(مشخّص 

مندی غزل را افزايش داده است و حافظ با طرح آن کوشیده  زمان و مکان، بار روايت

 رو کند.  يك روايت باورپذير، زمینی و ملموس روبه شنوها را با است روايت

ای، يکی پس از ديگری، در اين  رفت زنجیره  های منظم زمانی و ترکیب پی  رفت  پی

شود،  آغاز میمورد(  2) و کنشی مورد( 2) یاطّالعاتهای   شوند. روايت با گزاره غزل تکرار می

 یتو شخصیّ مورد( 2) بین راوی پرسش و پاسخو  وگو گفتسپس طرح روايی غزل، با 



 29/ 20، شمارۀ پیاپي 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7ادب فارسي، سال 

صورت  ها بهوگو گفترود. عموم  می پیش مورد( 3)چیزدان در تقابل با راوی  همه

غیرمستقیم آزاد با ترکیبی از سخن راوی و پیر است. همچنین در اين غزل، عالوه بر 

راوی از  ،رساندن روايت استسرانجامبردن و به رمزگان کنشی که صرفاً هدفش پیش

 ی نیز استفاده کرده است. اطّالعاتيی و وگو گفتهای   مند، مکان، رمزگان های زمان  گزاره

 های روايی حافظ به اين شرح است: مطلع ساير غزل
  خوان و صراحی در دستچاک و غزل پیرهن   آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست زلف
  از نرگس مستش مست و میخوارانی از م مست   دير مغان آمد يارم قدحی در دست در

  تهای زار داشاندر آن برگ و نوا خوش ناله و   برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت بلبلی
  کم کن که در اين باغ بسی چون تو شکفت ناز   مرغ چمن با گل نوخاسته گفت صبحدم

می دی ر  ی د  پ ا ب ر  خی ه  ب ذکرش  ه  ک روش  ا   ف اد گفت ي ز  بر  ب و غم دل    شراب نوش 

فشه ن د ب ا د ی  ن شا ن وش  خ و  فت  گ گل  ه  ب د که   دوش  ه جهان طره فالنی دا ب اب من    ت

دم زد در ز تجلی  و حسنت  رت پ زل   دپیدا شد و آتش به همه عالم ز عشق   ا

م ر د سح م آ ن  ی ل ا ب ه  ب ر  ا د ی ب ت  ل و   برخیز که آن خسرو شیرين آمد گفت   د

ومی دوش ب ه  خت رو ف ا ر ب ه  ر رخسا و  د  م ا   دآ غمزده ت ز دل  ا ب ی کجا  وا ب  دسوخته 

ه ود ب ب ه  ل مشغ چه  رب سحر  ا  ي یکده  م   جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود که   کوی 

ی ف ت ا ش ه و د ه  ن ا خ ی م ة  ش و گ ز  ت   ا ف ی گ م ه  ن گ د  ن ش خ ب ش  ب و ن   ب

  فروش  از شما پنهان نشايد کرد سرّ می و   با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش دوش

لبل بی که   به بوی گلستان دمی شدم در باغ سحر   دل کنم عالج دماغتا چو ب

  به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که   شمشادقدان خسرو شیرين دهنان شاه

و ن ه  ا م ه تماشای  ب رون شدی  ب ا  ز   گفت ر ا د  ا ب م  ر ش ت  ن م ن  ا و ر ب ا ه  ا  وم

ر ه د د ز آب  و  ود  ب ه  ت ف ر ن  ا غ م ی  ا   پیر و صاليی به شیخ و شاب زده نشسته   سر

وده خرقه   خواب آلودهرفتم به در میکده  دوش ل آ ب  و سجاده شرا من  ردا   ت

  ماه رو ز رشکش جیب قصب دريده صد   شد در شرب زرکشیده کشان همی دامن

ن ا ه ا گ ر ح ه س ن ا ب ش ر  و م خ م ه  م   ک ت ف ر ه گ ن ا غ چ و  گ  ن چ ا  ب ه  د ا   ب

  آمد که واثق شو به الطاف خداوندی خطاب   گفتم حديث آرزومندیبا باد می سحر

ه گ ر ح ر س د ی  و ر ه ی ر ن ی م ز ر ی   س م ته ف ی  گ ن ي ر ق ا  ب ا  م ع م ن  ي   ا

نه به دولت سحرم ين درگاهی  گفت   خواهیهاتف میخا ا نة  ري که دي ازآی   ب
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 هاداستان –. تحلیل ساختارشناسانة غزل3-2

 هاداستان -طرح روایي غزل .3-2-1

 کند:  میای استفاده  های روايی چندگانه  ها از طرح داستان -حافظ در اين غزل

شود و از او   ای دارد و برای حلّ آن دست به دامان پیر می لهئگاهی راوی سؤال و مس .1

گاهی ديدن  .2  ؛423 و 421، 143، 100های مثل غزل ؛خواهد  کمك و راهنمايی می

 ؛يا حديث نفس راوی برای رساندن يك پیام است وگو گفتفاق، سبب يك منظره و يا اتّ

گاه حضور يك زيباروی،  .3؛ 483و  428، 295، 152، 113، 81، 77 های مثل غزل

، 17های  غزلمثل  ؛شود  ها می  هاتف و يا دولت بیدار در روايت، سبب اتّفاقات و ديالوگ

حافظ برای پیشبرد  .488و  440، 425، 406، 387، 286، 284، 215، 211، 27، 26

چیز پشت سر هم روايت   کند؛ همه می ای حوادث استفاده ها، از ترکیب زنجیره اين طرح

از دو روايت کوتاه  (،387و  81)شود. فقط در دو مورد از غزل  و نظم رخدادها رعايت می

 نامید.  «بروايت مرکّ»توان آن را نوعی   کند که می  در يك غزل استفاده می
ها    وگو گفت، (a)رمزگان ها   های روايی به ترکیب کنش  حافظ برای پیشبرد طرح

زند. نوع و میزان   دست می( I)رمزگان  اطّالعاتنیز ارائة انواع مختلفی از و  (ad)رمزگان 

ها،  است. بیشترين استفاده از رمزگان توجّهصورت کلی قابلها، به  استفاده از اين رمزگان

است که  مورد/ شامل مناظره، ديالوگ و حديث نفس( 94) يیوگو گفتهای   مربوط به رمزگان

شود. بعد از اين   شناختی می  نما، پند و کنش روان های حقیقت  خود شامل رمزگان

دارای  (7)شناختی   و روان (29)ی اطّالعات، (37)ترتیب: رمزگان کنشی رمزگان، به

 صورت کلیها به بیشترين موارد استفاده هستند. در نمودار زير میزان استفاده از رمزگان

 د:شو  نشان داده می
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 . شروع روایت2-2 -3

تواند با   ین جمالت يك روايت دانست. شروع میاوّليا  ین بنداوّلتوان   شروع داستان را می

همان  ،کند  اما آنچه آن را جذّاب می ؛گويی، پرسش يا حادثه صورت گیرد توصیف، تك

-  غزلکند. شروع   رنگ ترغیب میی است که خواننده را به تعقیب پیبرانگیختن حسّ

، 26 های . حافظ در غزلوگو گفتهای حافظ به سه شیوه است: توصیف، کنش و  داستان

ی به توصیف اطّالعاتهای   با استفاده از رمزگان 421و  387، 286، 215، 143، 100، 77

حادثه و  با 428و  423، 295، 211، 152، 27 های ت پرداخته است. غزلفضا و شخصیّ

، 81های  غزلاعر از رمزگان کنشی در ابتدا استفاده کرده است. شوند و ش  رويداد آغاز می

و استفاده از رمزگان کنش  وگو گفتبا بیان  488و  483، 440، 406، 284، 176، 113

کمی، تقريباً ه از اين سه شگرد با تفاوت بسیاراند. میزان استفاد  يی شروع شدهوگو گفت

کردن آغاز اببا هم، سعی در جذّی با ترکیب اين سه شگرد يکسان است و گاهی حتّ

 غزل داشته است. در ادامه، اين آغازها به تفکیك نوع شگرد آمده است:
 

 ي(اطّالعات)رمزگان  توصیف -الف
  خوان و صراحی در دستچاک و غزل پیرهن   آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست زلف
می دی ر  ی د  پ ا ب ر  خی ه  ب ذکرش  ه  ک روش  ا   ف و غم گفت اد شراب نوش  ي ز  بر  ب   دل 

  تهای زار داشاندر آن برگ و نوا خوش ناله و   برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت بلبلی

بود که   کوی میکده يا رب سحر چه مشغله بود به و ساقی و شمع و مشعله  هد    جوش شا

ن خسرو شیرين دهنان شاه دقدا صف شکنان که   شمشا همه  لب  ق ن شکند  مژگا ه    ب

منا می   کرد  طلب جام جم از ما میها دل  سال ه ت ن گا ی ب ز  آنچه خود داشت    کرد  و

 گفتگويی

56% 
 کنشی;

22% 

 اطالعاتی

18% 

 روانشناختی

4% 
 داستان ها-درصد رمزگان در غزل: 1نمودار شماره 



 ات حافظتحلیل ساختارهاي روایي غزلیّ /32

آب زده در و  ود  ب فته  ر مغان  به شیخ و شاب زده نشسته   سرای  یر و صاليی    پ

ّ می و   با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش دوش يد کرد سر نشا پنهان  ز شما    فروش  ا
 

 کنش)رمزگان کنشي( -ب

  و میخواران از نرگس مستش مست  از می مست   قدحی در دستدير مغان آمد يارم  در
  دل کنم عالج دماغ تا چو بلبل بی که   به بوی گلستان دمی شدم در باغ سحر

وده خرقه   رفتم به در میکده خواب آلوده دوش ل آ ب  و سجاده شرا من  ردا   ت

 هماهرو ز رشکش جیب قصب دريد صد   شد در شرب زرکشیدهکشان همی دامن

ن ا ه ا گ ر ح ه س ن ا ب ش ر  و م خ م ه  م   ک ت ف ر ه گ ن ا غ چ و  گ  ن چ ا  ب ه  د ا   ب

ا   بود برافروخته رخساره و آمد  می دوش از کجا ت ود سوخته غمزده ای دل ب   ب

دم زد در ز تجلی  و حسنت  رت پ زل    پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق   ا
 

 یي(       وگو گفت)رمزگان  وگو گفت -ج
  کم کن که در اين باغ بسی چون تو شکفت ناز   نوخاسته گفتمرغ چمن با گل  صبحدم

ه جهان طر که   دوش به گل گفت و خوش نشانی داد بنفشه ب اب من  د ةت   فالنی دا

م ر د سح م آ ن  ی ل ا ب ه  ب ر  ا د ی ب ت  ل و   برخیز که آن خسرو شیرين آمد گفت   د

ی ف ت ا ز ه ة ا ش و ه گ ن ا خ ی ش م و ی    د م ه  ن گ د  ن ش خ ب ب ت  ف ش  گ و ن   ب

رون  ب ا  وگفت ن ه  ا م ه تماشای  ب ز   شدی  و ا ر د  ا ب م  ر ش ت  ن م ن  ا و ر ب ا ه  ا   م

  آمد که واثق شو به الطاف خداوندی خطاب  یگفتم حديث آرزومندبا باد می سحر

ه گ ر ح ی س ن ی م ز ر س ر  د ی  و ر ه ی   ر م ته ف ی گ ن ي ر ق ا  ب ا  م ع م ن  ي   ا

تخواهی  سحرم ل ه دو ب ه  ن میخا ين درگاهی  گفت  هاتف  ا نة  ري که دي ازآی   ب
 

 صداي راوي. 4-2-3

صدای  ،است توجّهها قابل داستان -ها، آنچه در تحلیل اين غزل بعد از شگرد شروع روايت

ها نیست و از  تراوی است. گاهی راوی در دنیای داستان حضور ندارد؛ يعنی جزو شخصیّ

د. اين نوع راوی، راوی سوم شخص و کن  روايت میرا ای خارج از داستان، ماجرا  نقطه

های درگیر در داستان است و   ت. گاه نیز راوی خود يکی از شخصیّدانای کل است

میزان و نوع اين حضور، همیشه يکسان نیست و انواع  البتّه ؛جانبه داردحضوری همه

کند،  در روند ماجراها دخالتی نمیصرف است و  یگاه شاهد ،مثال برایمختلفی دارد؛ 

 . اين نوع اخیر را ژنتاست اندر تمام روايت نماي کهاست  یقهرمان نیز گاهاما 

(Gannett)داستانی -، راوی خود (Auto diegetic) کند که در   نشان مید و خاطرنام  می

: 1980 )ژنت،شخص مفرد است اوّلداستانی، همان راوی  -اکثر اين موارد، راوی خود

گفتا برون شدی به »دهد که در   های حافظ نشان می داستان -بررسی غزل (.248



 33/ 20، شمارۀ پیاپي 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7ادب فارسي، سال 

سحرگه »و  (113) «بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد» (،406) «تماشای ماه نو

)صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته  81 ین روايتِ غزلاوّلو ( 483) «رهروی در سرزمینی

ای خارج از داستان،  ی است که از نقطهشخص و دانای کلّراوی غالب، راوی سوم گفت(،

حضور  )درون داستانی(،شخص مفرد  اوّلساير موارد، راوی د. در کنروايت می را ماجراها

 درصد( 80)غزل  19غزل،  23ای دارد و سهم اين نوع راوی از میان  جانبه قاطع و همه

تنهايی حضور دارد و در ساير موارد، در کنار  فقط در پنج مورد، به« من» است. راوی

های  ان چندگانه را در قالب طرحبرد. اين سطوح راوي  ها، روايت را پیش می  تديگرشخصیّ

 بندی کرد: توان تقسیم  مختلفی می
 

 

ها، به روايتگری مشغول  ت، در کنار ساير شخصیّ«من»به جدول باال، راوی توجّهبا

، خود را در مرکز «من»ی ، راوغزلیّاتدهد در تمامی اين   ها نشان می است، اما بررسی

گیرنده، دستوردهنده و  تصمیم و است، نقش کلیدی و صدايی رسا داردداده غزل قرار 

ی اگر تأثیر چندانی در کنش گفتمان غزل در واقع خود اوست؛ حتّ لّبرندة ک پیش

ت در روند روايت اين ترين و تأثیرگذارترين شخصیّ همچنان مهم، داستانی نداشته باشد

 هاست. نوع غزل
 

 . زمان و مکان3-2-4

 غزلیّاتمند در روند  مند و مکان های زمان ها، استفاده از گزاره ويژگی ديگر اين غزل

زمان در شعر حافظ، اين است که وی از کدام نوع  بارةاساسی در پرسشاست. 

کارگیری چه ارتباط مستقیم  ها استفاده کرده است و اين به داستان -بندی در غزل زمان

مدارانة  بردن از سحر، دی و... دلیل روايتنام؟ ها دارد تو معناداری با هدف حافظ از رواي

غزل دارای  16غزل،  23در مجموع از میان  غزلیّاتی دارد يا نه؟ در اين گروه از خاصّ

توان   ها به زمان را از لحاظ واحدهای زمانی می اشارات زمانی هستند. مجموع اين اشاره

دوش  .2 ؛،(483، 488، 440، 428، 387، 295، 215، 176، 81)سحر/ صبحدم  .1در سه گروه 

 تعداد غزل شمارۀ غزل  صداي راوي تعداد غزل شمارۀ غزل  صداي راوي

27، 152، راوی  

 428 ،425 ،295  

 1 423 راوی+ مغبچه 5

  143،100، 286،  راوی+ پیر

421 ،387 

 3 28، 440،488 راوی+ هاتف 5

 2 81، 387   راوی+ بادصبا 2 77، 81  راوی+ بلبل

 1 176 راوی+ دولت بیدار 4 26، 211، 215، 387 راوی+زيبارو
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که  295جز غزل هبندی کرد. ب تقسیم (423، 100)دی  .3و  (286، 284، 211، 143 ،81، 26)

راوی از رفتنش به باغ در سحرگاه صحبت  و رسد  زمان کامالً واقعی به نظر می ،در آن

دهد،  ها پند می دهد و در نهايت به استفاده از فرصت  هايش را توضیح می ديده ؛کند  می

 واقعی به )سحر، دوش و دی( ها، اگرچه در ابتدا واحدهای زمانی داستان -در ساير غزل

مثال، راوی ناگهان  ؛ برایشود واقعی می، يکباره گويی همه چیز غیررسند مینظر

ها هايی نظیر اين  تديدار فرشته، هاتف، رهرو يا شخصیّشنود؛ يا به  هايی از غیب می  پیام

ی و شود؛ يعنی در کنار زمان خطّ رود و زمان واقعی، به زمان فراواقعی تبديل می  می

شود و شعر به میدان کشاکش بین اين   شمارانه، يك زمان دوری و ذهنی هم درج می گاه

 ،دارای نشانگرهای زمان هستند هايی که  داستان –شود. در اکثر غزل  دو زمان تبديل می

ی و دوری وجود دارد و دقیقاً آنچه سبب تمايز حافظ از ساير اين تلفیق زمان خطّ

 شود، آگاهی او به کاربرد اين نوع زمان است.   سرا می شعرای غزل

ی ایها نیست، راو ای ضروری برای ذکر در روايت فهاگرچه برخالف زمان، مکان مؤلّ

شنو، اين آورد، به مخاطب يا روايت  های واقعی را در روايتش می  انويژه مک که مکان، به

ست؛ در چهار مورد از اين رو  روايتِ مستند و واقعی روبه دهد که با يك اطمینان را می

ذکر  اوّلرفت   ها، مکان روايت، میخانه و سرای مغان است که معموالً در همان پی غزل

 شود:  می
 ِ مغاندر آب سرای  و  ود  ب فته    نشسته پیر و صاليی به شیخ و شاب زده  هزد ر

ز  ا ی  ف ت ا ة ه ش و شگ و د ه  ن ا خ ی ی    م م ه  ن گ د  بخشن ب نوش  گفت    ب

  آلودهخرقه تر دامن و سجاده شراب   آلوده خواب در میکدهدوش رفتم به 

  که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود  ديا رب سحر چه مشغله بو کوی میکدهبه 
 

وی در اين ابیات، از مکان زيستی و واقعی خود گذر کرده و فضاهايی همچون 

های   ها، حافظ گاهی از مکان کند، جز اين اشاره  مسجد، میخانه يا دير مغان را مطرح می

ا خط نهکند که در ابیات بعدی، زير آ می ها استفاده  داستان -واقعی هم در طول غزل

 کشیده شده است: 

ا ، امّتوان آورد های زمان و مکان، داليل زيادی می دلیل استفاده از گزاره بارةدر

کردن روايت در قالب زمان و ها، سعی در محدود وردن اين گزارهرسد حافظ با آ مینظر به

  که تا چو بلبل سوری کنم عالج دماغ غبا لستان دمی شدم درسحر به بوی گ

 گفت برخیز که آن خسرو شیرين آمد   آمد الینسحرم دولت بیدار به ب

 من آمد بنشست  بالیننیمه شب دوش به  ننرگسش عربده جوی و لبش افسون کنا
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ها را  ای، کلی و غیرزمینی گزاره مکان خاصی دارد و از همین طريق، موقعیت اسطوره

های واقعی و   تکند. استفاده از شخصیّ نمايی می ها را واقع تدهد و شخصیّ کاهش می

ها  را در پايان، به خود يا ديگر انسان آنهادهد که  ملموس، اين امکان را به شاعر می

 .(21: 1388 و بامشکی، پورنامداريان) ارتباط دهد
 

  سازيوگو گفت 3-2-5

و هم در ذهن ها  تگفتاری است که انواع مختلفی دارد و هم در میان شخصیّ ،وگو گفت

اين گروه، برای  غزلیّاتغزل از  بیستحافظ در تواند محقّق شود.  ت واحد میيك شخصیّ

هايی   کند؛ اگرچه نبود قرينه قول و ديالوگ استفاده می پیشبرد روند روايت، از نقل

ها، تشخیص   تی شخصیّوگو گفتنبودن محدودة  همچون عالئم سجاوندی و مشخّص

توان   ها را می اين بازنمايیاما  ،کند در شعر او با مشکل مواجه می دقیق اسلوب گفتمان را

نامید. در اين شیوه،  (Free indirect reported speech) گفتمان غیرمستقیم آزادنوعی 

شود؛ يعنی ترکیبی های او نیز به طرز آزاد نقل می  ضمن حفظ سیاق کالم گوينده، گفته

« که»توان به حذف  های آن می  . از ويژگیقول مستقیم و غیرمستقیم است از نقل

قول اشاره کرد. در اين شیوة روايت، خصايص نحوی مانند  موصولی و حذف نشانة نقل

کالم و گويش او  يابد و سیاق کالمی گوينده، تکیه زمان، قید و ضمیر، تغییر چندانی نمی

 ،(3/215)است  جز در يك مورد که دارای نقل به مضمون هشود. حافظ ب کماکان حفظ می

، اين یکلطور کند. به اين گروه، از گفتمان غیرمستقیم آزاد استفاده می غزلیّاتدر ساير 

ابیات است که عالوه بر  لّدرصد ک 53بیت و معادل  103ها حدود وگو گفت

انجامد. نقش   یها، به ايجاد چندصدايی در متن نیز م داستان -کردن غزل بخش لذّت

ها، ردّپای  قول کدام از اين نقلاست و در هر« گفتن»فعل مرکزی گفتمان، بر عهدة

 اين عنصرتأثیر مستقیم توان مشاهده کرد. به سبب   حافظ را می -خود راوی و تشخصیّ

فی رنگ، معرّ گشايی، توصیف فضا، پی تعلیق و گره جملهروايت؛ ازبـر ديگـر عناصـر 

های  داستان -اهداف روايی غزل ءتوان استفادة زياد از اين شگرد را جز  ها، می تشخصیّ

 حافظ دانست. 
 

 بندي . پایان3-2-6

بندی هم در درک  به پايان توجّهدارد، ل در آغاز روايت اهمیّت به همان نسبتی که تأمّ

 سرای در»هايی مثل  حافظ، فارغ از اينکه شاعر در غزل غزلیّاتست. در راهگشا کلیّت اثر
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و ( 26)« زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست» ،(421) «زده آب و بود رفته مغان

به توصیف نسبتاً دقیق فضا و موقعیّت  ،(425) «زرکشیده شرب در شد  همی کشان دامن»

در کلیّت روايی، مخاطب يا خواننده با بیان فشردة کنش  ، اماآورد  ها روی می تو شخصیّ

ست. امکان تماس و درک کمی ور  ها روبه  تی گذشتة شخصیّها، رخدادها و حتّ   تشخصیّ

رود تا به   می  ها وجود دارد و همه چیز بسیار تند و سريع پیش  تاز رويدادها و شخصیّ

 های اصلی و فرعی نزديك شود. تودوروف  پايان غزل و زمان ارائة نظريات راوی

(Todorov) که اصطالح  (80: 1379)نامد   می« روايت ايدئولوژيك»ها را   ، اين گونه روايت

جهت ارائة نظريات راوی هايی از آن در  که قسمتاست هايی   مناسبی برای توصیف روايت

بندی  شود. اين نوع پايان  سازی می ی فشردهو ذکر تفاسیر تعلیمی و معرفتی حذف و حتّ

 ،286، 284، 215، 211، 176، 152، 113، 81، 77، 44، 27 ،26)ها   داستان -مورد از غزل 18در 

های  مستقیم راوی اصلی و در غزل های ديدگاهصورت  ، به(440، 428، 425، 423، 421، 295

های راويان فرعی وجود دارد. يکی از     در قالب ديدگاه 488و  483، 406، 387، 100

تواند اين باشد که حافظ در اين شیوة جديد   بندی می داليل مهم اين نوع پايان

کند که هم شگردهای روايی را   شود، سعی می  ده مینامی «روايت-غزل»سرايی که  غزل

نتیجه و به ای خود را در پايان مطرح کند؛ دره جای دهد، هم ديدگاه غزلیّاتدر 

ت غزل هم به ماهیّ و آفريند که هم حضور عناصر روايی را برتابد  ضرورت، فضايی می

 د بماند.يبنپا

ها، ديالوگ  گروهی از پايان ؛دکرسی توان برر  ها را از جهات ديگری هم می بندی پايان

. 488و  483، 428، 421 ،406 ،387، 143، 100های  غزلمثل  ؛هستند وگو گفتو 

يی هستند و خود اين کنش وگو گفتها دارای رمزگان کنش  گروه از غزل اين

شوند. در اين   نیز می( v)نمايی  و حقیقت( ma) های پند ها، شامل رمزگان يیوگو گفت

ای ويژه  ها، اغلب نقش استداللی دارد و به نتیجه تمیان شخصیّ وگو گفتاحی گروه، طرّ

بندی  توان برای الگوی پايان انجامد. گروه ديگری که می  و در راستای عقايد شاعر می

شنوهای درونی و بیرونی است که  قائل شد، حديث نفس، تفسیر راوی و پند به روايت

، 421، 286، 284، 215، 211، 176، 152، 113، 81، 77، 27، 26 پانزده غزل شامل

دهد که حافظ اگرچه   بندی نشان می گونه پايان دقّت در اين .شود  می 440و  425، 423

اهمیّت نیست، در بخش  و روايت برای او بیاست  بهره بردهپردازی   از شگردهای روايت

جهت القای مفاهیم تر کرده و از روايت در را کمرنگ ، حضور روايتغزلیّاتبندی  پايان
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های  گزاره 2 اخالقی، رندانه، عاشقانه و گاه مدحی استفاده کرده است. در نمودار شمارة

 شود: می هبندی مقايس و دوم در بخش پايان اوّلگروه 
 

 
 هاداستان -بندی در غزل : انواع پايان2نمودار شمارة 

 

 . نتیجه4

درصد  5يعنی حدود  ،غزل 23دهد که  حافظ نشان می غزلیّاتشناسانة  بررسی روايت

داستان يا  -ا را غزلنه توان آ که می اند؛ چنان نقل شده آشکار یوی در قالب روايت غزلیّات

ای است، اما در دو  صورت زنجیره غزل به 21های   رفت  روايت نامید. نوع ترکیب پی -غزل

ها، مربوط به  ب استفاده کرده است. بیشترين استفاده از رمزگانيت مرکّ، شاعر از روا غزل

نما، پند و کنش  های حقیقت  يی است که خود شامل رمزگانوگو گفتهای   رمزگان

 (29) یاطّالعات، (37) های کنشی  ترتیب رمزگان شناختی است. بعد از اين رمزگان، به  روان

 . دارندرا بیشترين بسامد  (7) شناختی  و روان

 خدمت در ها را  روايت حافظ اگرچه دهد  می نشان يیوگو گفتهای   رمزگان زياد تعداد

پردازی نیز   به شگردهای روايت ،داده قرار مدحی يا رندانه عرفانی، اخالقی، مفاهیم القای

نه اينکه هدف  ،پردازی مبتنی بر القای پیام است  حافظ به روايت توجّهکرده است.  توجّه

ساختن روايت  رنگ ها نیز مبتنی بر کم بندی غزل که نحوة پايان ی باشد؛ چناناصلی و

راوی -بندی با نقش کلیدی من و هدف شاعر است. اين نحوة پايان  منظور القای پیام به

دارد؛ در مرکز غزل قرار  راوی-، منغزلیّاتدر تمامی اين  .در روايت نیز تناسب دارد

گفتمان غزل در واقع خود اوست. حافظ  برندة کلّ پیشگیرنده، دستوردهنده و  تصمیم
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کردن روايت در قالب زمان و ای زمان و مکان نیز سعی در محدوده کارگیری گزاره در به

ها را  ی و غیرزمینی گزارهای، کلّ ی دارد تا از اين طريق، موقعیّت اسطورهمکان خاصّ

های واقعی و ملموس،   تصیّکند. استفاده از شخ نمايی  ها را واقع تکاهش دهد و شخصیّ

ها ارتباط دهد.  يا ديگر انسانرا در پايان، به خود آنها دهد که  اين امکان را به شاعر می

شعر حافظ مثل هر کالم هنری ديگری دارای ساختاری  که شود اساس، روشن می اينبر

ت و مخاطب است. ساحت ت عصر شاعر، موضوع، موقعیّمتناسب با نوع سخن، وضعیّ

شاعر  .حافظ وجود دارد، نیازمند خوانش مخاطب است غزلیّاتو معنايی که در سخن 

های   برای درک اين نظام روايی از سوی مخاطبان، هماهنگ با تمامیّت غزل به شگرد

 متنوع روی آورده است. 
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 کنیم. ها را ذکر میرای اختصار از اين پس شمارة غزلب  .1

 .ايمکرده استفاده «پ» حرف از رفتپی جای به اختصار رعايت برای  .2
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