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چکیده:
خواجه شمسالدّين محمّد حافظ شيرازي توانمنديهاي متعدّد ي در حوزههاي مختلفِ زبان ،انديشه،
ذوق هنري ،بالغتدانی ،قدرت در طنز ،هستیشناسی خاص و ...دارد.
يکی از ظرايف هنربالغی وي را میتوان در بهرهگيري از ابزار «حصر و قصر» مشاهده کرد .اين مقاله
ميزان تاثير اين امکان زبانیـ بيانی ،رادر اشعار حافظ بررسی می نمايد .گويا حافظ در تبيين انديشههاي
خود ،اين وسيله را بسيار مناسب میديده که در حجم زيادي از ابيات وي اين ترفند مشاهده میشود؛
بهگونهاي که میتوان اين ويژگی را از مختصّات سبک حافظ به شمار آورد .در اين مقاله پس از نقل برخی
از تعاريف حصر و قصر و بيان نقش آن در تأ ثير و زيبايی سخن ،اشعار حافظ را از اين ديدگاه بررسی
خواهيم کرد .اسلوب حصر در غزليّات حافظ تحتِ سه عنوان مورد بررسی قرار گرفته است1 :ـ الفاظِ
(ادات) حصرساز؛ 2ـ حصر به وسيلة نحوِ زبان؛ 3ـ تکيه و درنگ .در قالبِ اين شيوهها به طرزِ شگرفی
تفکّرات کليدي و عميقِ حافظ را می توان يافت .گويا حافظ رندانه بهترين شيوه را براي بيانِ رندي ،قناعت،
طنز ،متناقضنما و  ...انتخ اب کرده و از اين طريق معانیِ موردِ نظرِ خويش را با يکی از تأثيرگذارترين
شيوهها تبيين نموده است.
واژگان کليدي :حصر و قصر ،حافظ ،شيوههاي حصر ،بالغت.

 تاریخ دریافت مقاله11/5/11 :

تاریخ پذیرش نهایی33/3/82 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولkhalilijahromi115@yahoo.com:
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مقدّمه
در میان آفرینندگان آثار ادبی ،خواجه شمسالدّین محمّد ،حافظ شیرازي ،جایگاه
ویژهاي دارد .این تمایز و برجستگی در گرو عوامل متعدّدي است كه دریافت آنها ما را
در شناخت بیشتر از وي ،توانمندتر میكند .بسیاري از حافظ پژوهان تمام تالش خود
را به كار بستهاند تا خود را در جهان ذهن و زبان حافظ وارد كنند؛ اگرچه بسیاري از
این تالشهاي دقیق به نتایج ارزشمندي دست یافته است ،امّا هنوز «ماجراي پایان
ناپذیر حافظ» در آغاز راه است و هر روز شاهد تالشهاي پیگیري در شرح و تفسیر و
گرهگشایی از منظورهاي خواجة شیراز هستیم و هر كس از زاویهاي و دریچهاي دیگر
به آثار وي مینگرد .به نظر میرسد سهم شگردهاي زبانی (نه شگردهاي بیانی) حافظ
در زیبایی و آراستگی زبان وي بیشتر مؤثّر افتاده است .در دیوان حافظ ابیاتی از این
دست کم نداریم که از صور خیال در آنها اثر چندانی نمییابیم ،ولی هر خوانندة آشنایی
در برابر زیبایی و جنبة هنري داشتن آنها سر فرود می آورد:
قصرفردوس به پاداش عمل میبخشند

ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس...

از در خویش خدا را به بهشتم مفـرست

که سرکوي تو از کون و مکان ما را بس...
(حافظ ،1831 ،ص)868

حافظ در این ابیات از شگردهاي بیانی کمک نگرفته است و تأثیرگذاري این بیت
بیش از هر چیز در گرو حصري است که در بافت زبانی بیت قرار دارد.
سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم

که من نسیم حیات از پیاله میجویم
(همان ،ص)116

گویا خبري که در این بیت منتقل شده مناسب حال یک مخاطب انکاري است و
میتوان کلمة «فقط» را مفروض و در تقدیر گرفت.
در هر حال استفادة حافظ از شیوههاي دیگر بیانی که خارج از حوزة صور خیال
با دیدگاه سنّ تی است ،امري آشکار است و این مقاله در پی اثبات همین نکته بر آمده
است و شیوة استفادة فراوان و متنوّع حافظ از ترفند «حصرو قصر» را دستمایة این امر
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کرده است .برخی در پیوند با نقش زبان در شعریّت بخشیدن به شعر میگویند ...« :باید
به مجموعة دیدگاه هاي مربوط به وابستگی ذاتی شعر به وزن و خیال ،اعتبار و اصالت
زبان و ساختارهاي زبانی را افزود؛ چه بسا آثاري که از عناصر خیال و وزن ،آنچنان که
قدما توجیه و تعریف کردهاند ،تهی است لیکن از جهت برخورداري از استحکام و
طنطنههاي زبانی به نوعی شعریّت کامل رسیدهاند(». ...علی پور ،1831 ،ص )11حافظ
در سفتن درِّ معنا چنان هنرمندانه عمل کرده است که ما در این حوزه ،در سفینة روان
حافظ بر امواج متالطم ،به ابیاتی بر میخوریم که ناخودآگاه متحیّر زیباییهاي نهان آن
میشویم .به قول کزازي حوزة علم معانی آنی است که میبایست ژرفتر در آن به
تحقیق و بررسی پرداخت( .کزّازي ،1811 ،ص )99خواننده براي بررسی علل
زیباشناسی شعرها با چندین الیه سر و کار دارد .کاوش در بیرونیترین الیه مربوط به
الفاظ بیت است که در حیطة علم بدیع قرار دارد .ما به هیچ وجه منکر زیباییهاي
ظاهري ابیات نیستیم .پس از این الیه ،علم بیان است که ارتباط این علم با عالم معنا
بیش از علم بدیع است .امّا آن زیبایی نهانی که براي کشف آن به تأمّل بیشتري
نیازمندیم ،عناصري است که در حوزة دانش معانی قرار میگیرند و در آفرینش هنري و
زیبایی شعر نقش غیر قابل انکاري دارد .امّا متأسّفانه چنان که باید و شاید این جنبه از
گنجینههاي نهان ادب پارسی واکاوي نشدهاست .به زعم نگارندگان این مقاله یکی از
این حوزهها باب «حصر و قصر» است که نسبت به برخی از دیگر بابها ،کمی تنک
مایه است و جا دارد با دقت بیشتري واکاوي شود.
پیشینة پژوهش
در موردِ پیشینة تحقیقات و کتابهایی که دربارة علم معانی انجام گرفته است ـ
از میانِ منابع فارسی ـ موارد زیر قابل توجّه است« :معانی و بیان» تجلیل« ،اصول علم
بالغت» نوشین« ،معانی» سیروس شمیسا« ،زیباییشناسی سخن پارسی :معانی»
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میرجاللالدّین کزّازي و «میزان سخن پارسی :معانی و بیان1و »9جهانبخش نوروزي و
موارد دیگري که در ادامه به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
اگرچه تقریباً در همة کتابهایی که در حوزة معانی و بیان فارسی نوشته شدهاند
باب قصر و حصر به چشم میخورد ،امّا با بررسی این منابع درمییابیم که متأسفانه
مؤلّفان گرامی چندان غوري در این باب نفرمودهاند و در بیشتر آنها با تعاریف و حتّی
شواهد تکراري برخورد میکنیم (جمالی ،فاطمه« ،جایگاه قصر و حصر در علم معانی»،
 )1839و همچون دیگر بابهاي دانش معانی ،جاي بازنگري و ژرفکاوي بیشتري
دارد؛ بویژه که سایة زبان عربی بر اکثر مطالب آن همچنان سنگینی میکند« .در کتب
معانی سنّتی دقّت بر زبان عربی بوده است و زوایاي زبان فارسی مورد جستوجو قرار
نگرفته است( »...شمیسا ،1836 ،ص )916البتّه در سالهاي اخیر برخی از پژوهشگران
بدین مهم پرداختهاند و تالش هاي ارزشمندي آغاز شده و موارد زیر که از پیشینههاي
این پژوهش هم به شمار میآیند ،شایان یاد است:
ـ کتاب معانی میرجاللالدّین کزّازي که به «زیباییشناسی سخن پارسی»()1831
شهره شده است و نسبت به منابع دیگر ،با دقّت نظر بیشتري نوشته شده ،دست کم همة
شاهدهاي آن به فارسی است و بیشتر اصطالحات این دانش و از جمله باب حصر و
قصر را هم به فارسی برگردانده و البتّه بیشتر شواهدش را هم از حافظ برگزیده است.
ـ اثر ارزشمند دیگري که بدین موضوع مربوط است ،فصل سوم کتاب «دربارة
ادبیات و نقد ادبی» ( )1868استاد فقید فرشیدورد با عنوان «تأکید و قصر در زبان
فارسی» است که با ژرفکاوي و حوصلة فراوان به موضوع «تأکید» پرداخته و این
مبحث را از مهمّترین مباحث زبان بهشمار آورده است( .فرشیدورد ،1868 ،ص)891
فرشیدورد در این بخش از کتابش ،ذیل «ویژهسازي یا قصر» به راههاي ویژهسازي
(=قصر) در زبان فارسی اشاره کرده و شواهدي را نیز از شعر حافظ برگزیده است که
در نگارش این مقاله از آن بهره بردهایم.
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ـ از دیگر پیشینههاي این پژوهش مقالة «جایگاه قصر و حصر در علم معانی»
( )1839است ک ه نویسندة ارجمند آن با حوصله بدین مبحث پرداخته و بر ضرورت
بازنگري این مقوله در کتابهاي معانی پاي فشرده و به اهمیّت و قابلیّتهاي گستردة
این ترفند اشاره کرده است ...« :غفلت از جایگاه این ابزار بالغی در تفهیم و دریافت
مخاطب و کاربرد آن در تحلیل زوایاي زیباشناسانه و پنهان تفکّر شاعر و نویسنده ،از
مواردي است که در مطالعات بالغی زبان فارسی ضرورت آشکاري به شمار آمده و
مخصوصاً با توجّه به مقتضاي حال مخاطب امروز به طور جدّي باید مورد بررسی و
تحلیل علماي بالغت قرارگیرد( »...جمالی ،1839 ،ص)111
ـ پژوهش ارزندة دیگري که در حوزة پیشینة این پژوهش قرار میگیرد و
نگارندگان در نگارش این مقاله بدان چشم داشتهاند ،مقالة «سؤال و اغراض ثانوي آن
در غزلیّات حافظ» ( )1836است که حمید طاهري نشان داده که «اغراض ثانوي سؤال
در غزلیّات حافظ بالغ بر  11غرض است(»...طاهري1831 ،ـ ،1836ص )91که یکی از
این اغراض «حصر» است که در مجموع  11مورد ذکر شده است(.همان )91 ،و در
صفحههاي  111و  113به شرح و توضیح موارد یافت شده اشاره شده است.
حصر و قصر و کارکرد آن در زبان
یکی از بابهاي هشتگانة دانش معانی ،حصر و قصر است که در بیشتر
کتابهاي معانی ما متأسّفانه باب تنکمایهاي است و همچون بسیاري از موضوعهاي
دیگر در زبان فارسی چندان که باید کاویده نشده و بیشتر مباحث آن ،همان مباحثی
است که از کتابهاي بالغت عربی ترجمه و بر زبان فارسی تحمیل شده است؛ با این
تفاوت که برخی ،شواهدي از زبان فارسی بر آن افزودهاند و همانگونه که بسیاري بدان
اشاره کردهاند نیازمند بازنگري جدّي است (.فتوحی ،1831 ،صص  ،81-93امینی
 1833و صیادکوه )1831 ،امّا حافظ که ذهنش را منحصر در مطالب کتابها نمیکند و
با جادوي هنر خویش به همه چیز مینگرد ،از این ابزارها همانگونهاي بهره برده که
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بایستة زبان فارسی است و به همین علّ ت نگارندگان این مقاله معتقدند که اگر قرار
باشد براي این باب مثالها و نمونههاي دقیق و هنرياي در کتابهاي مربوط نقل شود،
غزلیّات حافظ در ردیف نخست قرار میگیرد.
 .1تعريف حصر و قصر
 .1 .1تعريف لغوي :حصر در لغت به معنی محاصره كردن ،اندر حصار كردن و...
است .قصر نیز به معناي کوتاه کردن ،کوتاه شدن ،حبس کردن و ...است( .لغتنامة
دهخدا ،1818 ،ذیل حصر)
 .2 .1تعريف اصطالحی :در تعریف هاي اصطالحی ارائه شده دربارة حصر و
قصر ،تفاوت هاي بنیادي وجود ندارد و همگی تعاریفی مشابه با عباراتی متفاوت ارائه
کردهاند که به دلیل پرهیز از درازآهنگی کالم ،به ذکر آنها نمیپردازیم( .براي مطالعة
بیشتر رجوع کنید به جواهر البالغه ،ص111؛ فنون بالغت و صناعات ادبی همایی ،ص
113؛ معانی و بیانِ تجلیل ،ص19؛ زیباییشناسی سخن پارسی ،ص 131و معالم البالغه،
ص ).191شایان ذکر است که در برخی از موارد اصطالحات این باب با هم اندکی
تفاوت دارند که در صفحة  196کتاب «معانی» شمیسا به برخی اشاره شده است .کزّازي
حصر و قصر را چنین تعریف کرده است« :فرو گرفت» (=حصر و قصر) در دانش
معانی آن است که کسی یا چیزي را به چیزي یا کسی آنچنان ویژه بدارند و در او
فروگیرند که از او درنگذرند و تنها در او بماند( .کزّازي ،1811 ،ص )131و در کتاب
معانی شمیسا سه اصطالح مهمّ این باب چنین تعریف شدهاند« :به کسی یا چیزي که
قصر بر آن صورت گرفته« ،مقصور» و به فعل یا اسم یا ظرف و به طور کلّی حالتی که
بدان اختصاص یافته است «مقصور علیه» میگویند .ادات قصر عبارتند از :مگر ،االّ،
فقط ،بس ،همانا ،همان ،تنها؛ که آوردن ادات اجباري نیست بلکه در متون عالی ادبی،
مکرّراً ادات را نیاودهاند و در این صورت تأکید و اغراق و تخیّل بیشتر شده است».
(شمیسا ،1836 ،ص)196
قصر بر دو نوع است:

__________________________________________________________________
بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیات حافظ

191

«الفـ قصر صفت :یعنی قصر کردن صفت بر موصوفی که مراد از صفت یکی از
حاالت است :نویسنده فقط زید است ،در این مثال صفت نویسندگی را براي زید قصر
کردهایم .معنی این جمله این است که جز زید کسی را به نویسندگی قبول نداریم.
بـ قصر موصوف :مراد از موصوف ذاتی است که آن را در صفتی یا حالتی
مقصور میکنیم :زید فقط نویسنده است ،یعنی مثالً شاعر نیست( .شمیسا،1831 ،
صص99و)111
قصر را براساس اعتقاد و اقتضاي حال مخاطب نیز به سه نوع تقسیم نمودهاند:
الفـ قصر افراد :یعنی یک موصوف یا یک صفت را قبول داشتن .اگر مخاطب
اعتقاد داشته باشد که زید هم شاعر است و هم نویسنده و شما جهت وضوح و تأکید
بگویید :زید فقط شاعر است.
نبینی جز مرا نظمی محقق

نیابی جز مرا نثـــري مبرهن

بـ قصر قلب :اگر مخاطب اعتقاد داشته باشدکه زید شاعر است نه نویسنده و
شما در مقام اعتراض یا توضیح یا اغراق برخالف عقیدة او بگویید :زید فقط نویسنده
است .معموالً به جهت تأکید «نه یا خیر» در اول کالم میآورند:
مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود

نبود دنــدان ال ،بل چراغ تابان بود
(رودکی)

جـ قصر تعیین :هرگاه مخاطب مردّد باشد که زید شاعر است یا نویسنده و شما
بگویید :زید فقط شاعر است.
نامم ز کارخانة عشّاق محو باد

گر جز محبّت تو بود شغل دیگرم»
(شمیسا،1831 ،صص111و)119

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد بیشتر مربوط به روشهاي حصر
است و به تقسیم بندي هاي دیگري چون تقسیم حصر به حقیقی و غیر حقیقی و انواع
قصر نسبت به اعتقاد مخاطب ،براي پرهیز از درازآهنگی سخن ،نپرداختهایم.
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 .2روشهاي نويافتة حصر در ديوان حافظ
همانگونه که اشاره شد ،اسلوب حصر در کتب معانی محدود به شیوههاي خاصّ
و تکراري است .امّا در واقع گسترة علم معانی بیش از آن است که در کتابهاي بالغی
شاهد آن هستیم .زنده یاد فرشیدورد در فصل سوم کتاب ارزشمند «دربارة ادبیّات و نقد
ادبی» با دقّت نظر تحسین برانگیزي به موضوع تأکید و قصر پرداخته و اظهار کردهاست
که « یکی از مباحث تاریک و ناشناختة دستور و بالغت فارسی و عربی و بعضی دیگر
از زبانها (مانند فرانسه و انگلیسی) مبحث تأکید است .این مبحث یکی از مهمّترین
مباحث زبان است ،زیرا هم در نحو مورد نیاز است و هم در بالغت و نقد شعر؛ ولی
در فارسی و در زبانهاي یاده شده نارسا و بریده بریده مطرح گردیده است»...
(فرشیدورد ،1868 ،ص )891حافظ نیز همانگونه که در بیشتر عرصههاي سخن ،دست
به نوآوري زده ،در این باب نیز در به رشته کشیدن گوهر سخن خویش هنرمندانه عمل
کرده است .در دیوان حافظ میتوان شیوههاي گوناگونی از حصر سخن را دید که چه
بسا از ابداعهاي خود حافظ باشد و کشف این موارد ،زیباییهاي شعر او را براي ما دو
چندان می کند .در بسیاري از اشعار دیوان ،اندیشة حافظ ما را به طرف حصر رهنمون
میسازد.
سخن در چند و چون این شیوه به درازآهنگی میانجامد و امید است در تحقیقی
دیگر بتوانیم با ریزبینی بیشتر به بررسی این موضوع بپردازیم .در این مقاله یافتههاي این
پژوهش در بیان شیوة حصر و قصرهاي حافظ در سه بخش زیر گنجانده شده است:
الف) الفاظ (ادات) حصرساز؛
ب) حصر به وسیلة نحو زبان؛
ج) تکیه و درنگ.
 .1 .2الفاظ (ادات) حصرساز
 .1 .1 .2به کاربردن واو« :واو» در این کاربرد به معناي فقط به کار میرود و
مفهوم حصر را به وجود میآورد .به این مورد در کتابهاي معانی اشارهاي نشده است.
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در مورد نقش «واو» از نظر دستوري آشفتگیهاي بسیاري در کتابهاي دستور
کهن و معیار مشاهده میشود .در دستور زبان فارسی انوري و گیوي ،در بخش هشتم،
مبحث حروف ،از «واو» به عنوان حرف اضافه سخنی به میان نیامده است( .انوري و
گیوي 18391 ،صص911ـ  .)916امّا مشکور ذیل معناي «واو» به معناي همراهی و
معیّت اشاره کرده است و مثال عمر برف است و آفتاب تموز ...را آورده است.
(مشکور ،1868 ،ص )919همچنین در ذیل غزل  ،16خطیب رهبر این «واو» را جزو
حروف اضافه آورده است( .خطیب رهبر ،1816 ،ص )31در دستور زبانهاي توصیفی
معاصر ـمعیارـ به هیچوجه در مورد «واو» به عنوان حرف اضافه سخنی به میان نیامده
است و این مسأله ناگفته گذاشته شده است .امّا تنها نکتهاي که در این باره میتوان بیان
نمود ،اشاره اي است که در کتاب دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی صورت
گرفته است؛ مبنی براینکه یکی از معانی حروف اضافه «معیّت» است ،امّا باز هم حرفی
از «واو» به میان نیامده است( .دستور زبانِ فارسی از وحیدیان کامیار و عمرانی،
صص111ـ  113و دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی از شهرزادِ ماهوتیان) در
مورد به کارگیري حرف اضافه «واو» به عنوان ادات حصر نیز در هیچیک از کتب معانی
مطلبی را نیافتیم ،امّا در معجم علوم اللغه العربیه از محمّد سلیمان عبداهلل االشقر و معالم
البالغه از خلیل رجایی ،به عطف به عنوان یکی از راههاي قصر اشاره شده است،
(معالم البالغه  ،ص .) 193امّا کاربرد حروف عطف در بالغت عرب و کتابهاي مذکور
با این مورد خاص بسیار متفاوت است.
حافظ با استفاده از «واو»ي که حرف اضافه و در معناي «معیت» است ،به منظور
ایجاد حصر مدد جسته است:
فكر هركس به قدر همّت اوست

تو و طوبیّ و ما و قامت یار

(حافظ ،1831 ،ص)19
تو تنها با طوبی خوش باش و ما با قامت یار.
٭٭٭
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ماییم و کهنه دلقی ،کآتش درآن توانزد

درویش را نباشد ،برگ سراي سلطان

(حافظ ،1831 ،ص)919
ما تنها کهنه دلقی داریم.
٭٭٭
به همین قیاس «واو»هاي مشخص شده در ابیات زیر نیز حصرساز شدهاند:
سلطان و فکر لشکر و سوداي تاج و گنج

درویش و امن خاطر و کنج قلندري
(همان ،ص)618

یاران همنشین همه از هم جدا شدند

ماییم و آستانة دولت پناه تو
(همان ،ص)111

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

كه هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست
(همان ،ص)39

سر تسلیم من و خشت در میكدهها

مدعی گرنكند فهم سخن ،گو سروخشت
(همان ،ص)119

سزاي تکیه گهت منظري نمیبینم

منم ز عالم و این گوشة معیّن چشم
(همان ،ص)161

به وسیلة به کاربردن این واو گاه حافظ نیز دو مجموعة متضاد را با هم مقایسه
می کند ،از جمله زاهد و عاشق ،درویش و سلطان؛ و مختصّات هر مجموعه را به وسیلة
واو محصور میسازد.
 .2 .1 .2به کار بردن «بی» و «بيرون» :به کار بردن «بی» و «بیرون» در معنی
«بدونِ» حصرساز است .گویی تحقّق هر امري را بدون مفهوم محصور شده غیرممکن
میداند و به این وسیله آن را حصر مینماید .میتوان این مورد را زیر مجموعة نفی و
استثنا قرار داد .مرحوم فرشیدورد استفاده از چنین اداتی را ذیل قصر جمله مطرح
کردهاند( .فرشیدورد ،1868 ،ص)111
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در دور کــسی که کام دارد
(حافظ ،1831 ،ص)119

گرخمر بهشت است بریزید كه بی دوست
هرشربت عذبــم كه دهی عین عذابست
(همان ،ص)19
حتّی خمر بهشت را بیدوست ،عذاب میداند .یعنی تنها با وجودِ دوست ،خمر
نوشیدن براي او لذّتبخش است.
٭٭٭
بیجمال عالمآراي تو روزم چونشب است
باکمال عشق تو درعین نقصانم چو شمع
(همان ،ص)893
« .3 .1 .2تا» در معناي از وقتیکه :در قسمت بعدي «تا» درمعناي «تازمانیکه»
خواهد آمد ،امّا در اینجا بالعکس در معناي «فقط از وقتی که» به کار میرود.
هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت

تا آشناي عشق شدم زاهل رحمتم
(حافظ ،1831 ،ص)199

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد

حدیثم نکتة هر محفلی بود
(همان ،ص)991

تا شدم حلقهبهگوش در میخانة عشق

هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم
(همان ،ص)193

 .4 .1 .2استفاده از «به شرطِ» براي حصر :مشروط ساختن امري به امر دیگر،
حصر کار دوم در امر مشروط است .این کاربرد در قسمتِ « .8 .9 .1استفاده از جمالت
شرط» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .حافظ نیز در جمالتِ شرطی از «به
شرطِ» استفاده میکند:
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به شرط آنکه ز مجلس سخن بهدرنرود

بیار باده و اوّل به دست حــافظ ده

(حافظ ،1831 ،ص)811
بیا تا در می صافیــت راز دهر بنــمـایم
بهشرط آنکه ننمایی به کج طبعان دلکورش
(همان ،ص)811
گفتن راز دهر به مخاطب درگرو رازداري اوست .شایان ذکر است که حصر و
قصر از ابزارهاي تأکید هم هستند و مرحوم فرشیدورد با عنایت بدین موضوع فصلی از
کتاب «دربارة ادبیات و نقد ادبی» را به بحث «تأکید و قصر» در زبان فارسی اختصاص
داده است.
 .5 .1 .2به کار بردن «همه» :زمانی که همه در معنی «فقط» و «تنها» به کار
میرود ،حصرساز میشود .یادآور میشود که این معنا را نگارندگان در فرهنگهاي
فارسی نیافتند.
فکر بلبل همه آن است که گلشد یارش
گلدر اندیشه که چون عشوه کند در کارش
(حافظ ،1831 ،ص)811
اینکه همة فکر بلبل آن است که گل یارش شده است ،به معناي این است که
«تمام فکرش» به عبارت دیگر «فقط فکرش» این است که به بلبل بیندیشد.
عهد الست من همه با عشق شاه بود

وز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم
(همان ،ص)116

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی
(همان ،ص)619

 .6 .1 .2به کار بردن «ليکن» :این اسلوب ،همان گونه که در مثالها مشاهده
میشود ،به همراه نفی میآید.
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بیروي تو ،اي سرو گلاندام حرام است
(حافظ ،1831 ،ص)61

جواز باده نوشی در مذهب حافظ تنها با روي یار میسّر میگردد .حیرت مخاطب
پس از خواندن مصرع دوم صدچندان میشود .اینکه حافظ باده را حالل میپندارد،
چندان بعید نمینماید ،گویی او نیز خود میداند که چنین حرفی چندان هم اعجاب
خواننده را برنمیانگیزد ،زیرا مأنوسان حافظ با رندي وي پیش از این و بیش از این
آشنا هستند؛ بنابراین نه تنها باده را حالل میپندارد ،بلکه اسلوب حصر را برمیگزیند تا
حاللیّت شراب را در کنار یار محصور نماید؛ و یا در بیت زیر:
مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
لیکنش مهــر و وفا نیست خدایا بدهش
(همان ،ص)891
روي زیباي معشوق مجموعة تمام خوبیهاست ،فقط مهر و وفا ندارد .همة
خوبیها را دارد به جز مهر و وفا.
 .7 .1 .2استفاده از «تمام»« :تمام» هنگامی که در معنی «بس» به کار میرود،
حصرساز میشود.
گو شمع میارید در این جمع كه امشب

در مجلس ما ،ماهِ رخ دوست تمام است
(حافظ ،1831 ،ص)61

ایهام لفظ «تمام» در این بیت قابل تأمّل است؛ که هم در معنی بس آمده است و
هم به همراه ماه ،در معنی قرص «کامل» ماه به کار رفته است.
این تَقویَم تمام که با شاهدان شهر

ناز و کرشمه بر سر منبر نمیکنم
(همان ،ص)119

 .8 .1 .2بهکاربردن حسب :هنگامیکه «حسب» در معنی «کافی» و «بس» به کار
میرود ،موجد حصرست.
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و علـــم اهلل حسبی مــن سـؤال

خدا داند که حافظ را غرض چیست

(حافظ ،1831 ،ص)681
 .2 .2حصر به وسيلة نحو زبان
 .1 .2 .2استفاده از جمالت شرط :حافظ برخی اوقات در مقام تأکید ،تحقق
امري را منوط به انجام کاري میداند و ظاهراً تنها با انجام آن شرط است که میتوان به
مقصود پی برد و هیچ راه دیگري به جز آن یافت نمیشود .آنچه مشروط میشود،
محصور هم میگردد .در کاربرد عام زبان نیـز استفاده از شرط مؤکّد ـ همواره حصرساز
میشود ،مانند :اگر خوب درس بخوانی ،موفق میشوي؛ یعنی موفق شدن ،مشروط بر
خوب درس خواندن است .که از نظر منطقی ،زمانی که اجراي حکمی منوط به شرط
خاصّی باشد ،آن حکم در صورتی اجرا میشود که شرط محقّق شود .شرط در این
اسلوب هم میتواند با فعل سلبی به کار رود و هم با فعل ایجابی.
گدایی در میخانه طرفه اکسیري است

گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
(حافظ ،1831 ،ص)191

حافظ تنها با گدایی کردن ،زرگري میکند .که این متناقض نما به وسیلة حصر
ایجاد شده است .فعل هر دو طرف شرط نیز ایجابی است.
٭٭٭
طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق

به قول مفتیعشقش درستنیست نماز
(همان ،ص)811

طاهر شدن عاشق ،تنها با خون جگر میسّر میشود .در این کاربردِ حصر ،به کرّات
شاهد جمع شدن دو عنصر به ظاهر متناقض در کنار هم هستیم و لذّت مخاطب پس از
کشف رندي حافظ در این ابیات اجتناب ناپذیر است .این بیت مثالی براي شرطی سلبی
است.
ابیات زیر نیز در تأیید همین مطلب است:
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در این بازار اگر سودي است با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشیّ و خرسندي
(حافظ ،1831 ،ص)199
وگرنه سر به شیدایی برآرم

مگر زنجیر مویی گیردم دست

(همان ،ص)181
در این دو بیت نیز شاهد کنار هم قرار گرفتن دو مجموعة متناقض هستیم .سود
فقط از آنِ درویش است ،شیدا نشدن حافظ منوط به دستگیري زنجیرموي است!!!
 .2 .2 .2به کاربردن «ي» در کلمات نکره در معناي تحقير و تقليل :از آنجا که
«یاء» نکره در حکم مضافالیه در بافت نحوي کالم واقع است ،این مقوله در این
قسمت جاي میگیرد« .یاء» نکره ،هنگامی که در معناي تحقیر به کار میرود ،مضاف
خود را محصور مینماید.
آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست
روشن است اینکه خضر بهره سرابی دارد
(حافظ ،1831 ،ص)663
خضر بیبهره از لب دوست بیشک ،بهرهاش فقط سراب است.
 .3 .2 .2به کاربردن صفت تفضيلی به همراه فعل منفی :این اسلوب صفت
تفضیلی را به عالی بدل میکند و در نتیجه آن را حصر مینماید .فرشیدورد صفات
تفصیلی و عالی را از لوازم تأکید بهشمار آورده است( .فرشیدورد ،1868 ،ص)111
چنین كه از همه سو دام راه میبینم

به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست
(حافظ ،1831 ،ص)111

زمانی که بهتر از حمایت زلف یار ،پناه دیگري نیست ،یعنی زلف یار بهترین و
تنها پناه است .در این صورت میتوان گفت که حافظ از نوعی استثناي غیرمستقیم بعد
از نفی بهره برده است.
٭٭٭
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خدا را اي نصیحت گو حدیث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد
(حافظ ،1831 ،ص)111
این نقش در خیال ما «خوشترین» نقش است.
٭٭٭
خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن؟
تا ببینیم که سرانجام چه خواهد بودن
(همان ،ص)189
جواب استفهام مصراع اول «هیچ» است ،بنابراین خوشترین فکر فقط ،فکر می و
جام خواهدبود.
٭٭٭
از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاري که دراین گنبد دوار بماند
(همان ،ص)911

همچنان که از شواهد یادشده برمیآید کاربرد صفات عالی همگام با حصر ،جنبة
تأکیدي هم دارند.
 .4 .2 .2استفاده از استفهام انکاري :پرسش در متون ادبی ،اغلب در معناي
مجازي به کار میرود و البتّه دامنة این کاربرد در زبان روزمرّه هم کشیده شده است.
حافظ از این ابزار زبانی بسیار سودجسته است .براساس پژوهشی که در این زمینه
صورت پذیرفته« :از حدود  611سؤال به دست آمده از شعر حافظ 61 ،سؤال داراي
غرض ثانوي انکار است( ».شیرازي ،1811 ،ص 933به نقل طاهري1836 ،ـ،1831
ص )99و «در شعر حافظ تقریباً نیمی از سؤالهایی که دربردارندة غرض انکارند ،فقط
بر انکار داللت دارند و نیمی دیگر به صورت توأم با اغراض ثانوي دیگر ،استفهام
انکاري با اغراضی چون حصر و شمول حکم همراه است( »...طاهري1836 ،ـ،1831
ص ) 99برخی اوقات با به کار بردن استفهام انکاري ،موضوعی را به کلّی انکار و تنها
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مطلب موجود را محصور مینماید .خسرو فرشیدورد در ذیل قصر جمله به چنین
کاربردي اشاره کرده است( .فرشیدورد ،1868 ،ص)111
با هیچ دالور سپر تیر قضا نیست

عاشق چه كند گر نكشد بار مالمت؟

(حافظ ،1831 ،ص)91
گر نثـــار قدم یار گـرامی نکــنم

گوهر جان به چه کار دگرم بازآید؟
(همان ،ص)813

گرم نه پیر مغان در به روي بگشاید

کدام در بزنم؟ چاره از کجا جویم؟
(همان ،ص)116

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت؟
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید؟
(همان ،ص)891
 .3 .2تکيه و درنگ
از عوامل بسیار مؤثّر حصرساز ،تکیه است .در تعریف تکیه و درنگ آمده است:
به شدّت ،زیر و بمی و یا کششی که بر روي هجا عمل میکند و آن را نسبت به
هجاهاي مجاور برجسته و یا مشخّص مینماید ،تکیه گفته میشود .در هرگروه یا جمله
تنها بر یک هجا در یک واژة خاص نسبت به همة واژههاي دیگر تکیه ظاهر میشود.
پدیدة دیگري که در زنجیر گفتار مشاهده میشود درنگ یا مکث است .در واقع در میان
هر دو واژة درنگِ میان واژهاي که سکوت کوتاهی است میتواند ظاهر شود .جاي
مکث الزاماً به دنبال واژة با تکیه ظاهر میشود و در تعبیر معنایی جمله نقش قطعی
دارد( .مشکوة الدّینی ،1811 ،صص111و )191فرشیدورد معتقد است «اداکردن کلمات
با تکیه و آهنگ خاص ـ اداکردن هر کلمه یا گروه با آهنگ و تکیهاي خاص موجب
قصر آن میشود( »...فرشیدورد ،1868 ،صص9ـ )1به نظر میرسد در خوانش هنري
حافظ ،خواننده باید بدین موضوع عنایت ویژهاي داشته باشد تا بهتر بتواند به
منظورهاي حافظ پی ببرد .در باب تکیه و درنگ جاي بحث فراوان است که پرداختن

__________________________________________________________________
131

كاوش نامه ،سال شانزدهم ( ،)3194شماره 13

بدان به درازآهنگی سخن می انجامد .گویا مرحوم خانلري در این زمینه پیش کسوت
است .وي در کتاب تاریخ زبان فارسی ،دربارة تکیه کلمه یا به اختصار تکیه و انواع آن
و آهنگ ،مطالب ارزشمندي دارند(.خانلري ،تاریخ زبان فارسی ،ج ،1صص69ـ.)68
به هر روي استفادة هنرمندانة حافظ از این ابزار در چندگانهخوانی شعر حافظ
تأثیر فراوان گذاشته و بررسی چند و چون آن خود موضوع مقالهاي دیگر است.
نمونههاي زیر تا حدودي سحرکاري حافظ در استفاده از این ابزار را روشنتر میسازد:
منم كه گوشه میخانه خانقاه من است

دعاي پیرمغان ورد صبحگاه من است
(حافظ ،1831 ،ص)11

غالم نرگس مست تو تاجدارانند

خراب بادة لعل تو هوشیارانند
(همان ،ص)968

من چو از خاک لحد الله صفت برخیزم

داغ سوداي توام سرّ سویدا باشد
(همان ،ص)918

هزار دشمنم ار میکنند قصد هالک

گــرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصـال تو زنـــده میدارد

وگرنه هردمم از هجر توست بیم هالک
(همان ،ص)116

شمیسا در یادداشتهاي حافظ این بیت را داراي حصر و قصر میداند:
ظلِّ ممدود خم زلف توام بر سر باد

کاندرین سایه قرار دل شیدا باشد
(شمیسا ،1833 ،ص)91

گاهی شاعر در ابتدا با نفی کلّ اجزاي یک مجموعه ،یک جزء از آن را محصور و
برجسته می نماید و در واقع با نفی مابقی اجزا ،جزء مورد نظر را اثبات میکند .نکتة
قابل توجّه اینجاست که در نهایت ،حصر موجود به وسیلة تکیه بر روي اثباتِ مطلب
مورد نظر به وجود میآید ،هرچند که نفی مابقی ،زمینه ساز حصر میشود.
مرا به كار جهان هرگز التفــات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
(حافظ ،1831 ،ص)88
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در این مثال تکیه بر «رخ تو» حصرساز شده است؛ البتّه با این پیشزمینه که شاعر
در جهان به هیچچیز التفات ندارد و همه را نفی کرده است.
غالم همّت سروم که این قدم دارد

نه هر درخت تحمل کند جفاي خزان

(حافظ ،1831 ،ص)161
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهاند

غالم همّت دردي کشــان یک رنگم

(همان ،ص)918
عالم از شور و شر عشق خبرهیچ نداشت

فتنه انگیز جهان غمزة جادوي تو بود
(همان ،ص)931

 .3اسلوب حصر در غزليّات حافظ براساس کتب بالغت
اسلوب حصر و قصر در کتب بالغت محدود به چند نوع است .از اینرو در ابتدا
به بررسی غزلیّات حافظ براساس این اسلوبها میپردازیم ،سپس روشهاي دیگري را
که در کتب بالغت نیافتهایم ،امّا مثالهایی از آن را که در غزلیّات حافظ مشاهده
نمودهایم ،بیان خواهیم داشت.
 .1 .3نفی و استثنا« :آن است که واژة نفی را با واژگان استثنا در سخن بیاورند.
دانــی که خداونـــد نفرمود بجــز حق
حقگوي و حقاندیش و حقآغاز و حقآور»
(کزّازي ،1811 ،صص198و)191
واژگان استثنا عبارتند از :مگر ،جز و غیر .حافظ نیز به کرّات از این روش بهره
میگیرد که در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده میکنیم:
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنـــا سخـن آشنـــا نگـــه دارد
(حافظ ،1831 ،ص)161
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر میکنند
(همان ،ص)911
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بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم

به غیر از آنکه بشد دین و دانش از دستم

(حافظ ،1831 ،ص)191
 .2 .3تقديم ما حقّه التأخير« :یعنی اصل و قاعده مقتضی تأخیر کلمه است ولی
احیانًا از اصل عدول کرده و آن را تقدیم میدارند.
تو را سزد شکر آویز خواجگی گه جود

که آستین به کریمان عالم افشانی»
(رجایی ،1819 ،صص191و)193

این شیوه نیز در غزلیّات حافظ به کار رفته است:
به خلق و لطف توان كرد صید اهل نظر

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
(حافظ ،1831 ،ص)6

 .3 .3حصر با (تا)« :تا در این کاربرد در معنی «تنها زمانی که» آمده است.
تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد

یعنی تنها زمانی عیب و هنر مرد آشکار میشود که سخن گفته باشد( ».کزّازي،
صص)196 :1811
ذرّه را تا نبود همّت عالــی حافــظ

طالب چشمة خورشید درخشان نشود
(حافظ ،1831 ،ص)813

ت قبل بدان پرداختهایم.
حصر به وسیلة «تا» نوع دیگري نیز دارد که در قسم ِ
 .4 .3حصر با (بس):
ما همه فانی و بقا بس تو راست

ملک تعالی و تقدّس تو راست

این بیت در کتاب معانی شمیسا ،مثالی است که براي کلمة حصرساز «بس»
آمدهاست( .شمیسا ،1831 ،ص)118
ردیف «بس» در دو غزل 963و 969موجد حصر گشته است ،که تفصیل کاربرد
آن را در شرح این دو غزل خواهیم آورد؛ در اینجا تنها براي نمونه ،مثالی را ذکر
مینماییم:
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911

که همچو گل همه آیین رنگ و بو داري
(حافظ ،1831 ،ص)861

 .5 .3حصر با (تنها) :نمونهاي از این شیوه را در بیت زیر مییابیم:
تنها تویی که در دل من خانه کردهاي

گنجی که خانه در دل ویرانه کردهاي

این بیت در کتاب کزّازي ،مثالی براي کلمة حصرساز «تنها» است( .کزّازي،1811 ،
ص)191
در دیوان حافظ هرکجا که «تنها» در معنی فقط آمده است ،به همراه نفی ،حصر را
نقض میکند:
سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

کیست آن کشسرپیوندتودرخاطرنیست
(حافظ ،1831 ،ص)93

این اسلوب نه تنها در غزلیّات حافظ ،بلکه در غزلیّات سعدي نیز نمونههاي
فراوانی دارد:
ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دستها که زدست تو برخداوندست
(سعدي ،1811 ،ج ،1ص)98

 .6 .3تکرار« :گاهی قصر با تکرار ساخته میشود .مقصور و مقصور علیه یکی
است و ادات را نمیآورند :فاطمه ،فاطمه است یعنی فاطمه فقط فاطمه است و هیچ
کس دیگر مثل او نیست( ».شمیسا ،1831 ،ص)111
دواي تو ،دواي توست حافظ

لب نوشش ،لب نوشش ،لب نوش
(حافظ ،1831 ،ص)839

در کتاب هاي معانی به این مطلب اشاره شده است که اسلوب حصر منحصر به
طرق مذکور نیست؛ به عنوان مثال رجایی در معالم البالغه معترف است که «گاهی در
افادة حصر کلمات دیگري نیز به کار برند مانند :الغیر و لیس غیر و لیس االّ( ».رجایی،
 ،1819ص )199البتّه متأسّفانه در بسیاري از کتابهاي بالغی مثالها و اسلوبها
براساس زبان عربی شکل گرفته است.
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نکته :در کتاب اخیر از کاربرد «االّ» در شعر فارسی سخنی به میان نیامده است امّا
«االّ» در غزلیّات سعدي باعث آفرینش زیباییهاي چشمگیري شده است.
نکتة قابل توجّه اینجاست که یکی از پرکاربردترین و هنريترین اسلوبهاي
سعدي براي ساخت حصر استفاده از «االّ» و آفرینش حصر و استثناي منقطع است؛ با
وجود آنکه تأثیر سعدي بر حافظ در بسیاري از موارد انکارناپذیر است امّا در سرتاسر
دیوان حافظ چنین کاربردي از «االّ» را نمیتوان یافت .از انواع آن در شعر سعدي
میتوان به نمونههاي زیر اشاره کرد:
روز همه سر بر کرد از کوه و شب ما را

سر بر نکند خورشید االّ ز گریبانت
(سعدي ،1811 ،ج ،1ص )916

خورشید سعدي جز از چاک گریبان یار سر برنزند .منقطع بودن این استثنا در این
است که نه گریبان از جنس کوه است و نه چهرة یار از جنس خورشید .البته تشبیه
مرکب این بیت معنا را براي خواننده قابل درک میکند.
٭٭٭
نیست االّ چه زنخدانش

چاهی اندر ره ِ مسلمانان

(همان ،ج ،1ص)138
چاهِ زنخدان یار با چاهی که در مقابل مسلمانان قرار دارد ،متفاوت است.
٭٭٭
هرگز حسد نبردم بر منصبی ومالی

االّ بر آنکه دارد با دلبري وصالی
(همان ،ج ،9ص)366

منصب و مال غیر از وصال است.
شمیسا معتقد است که گویا سعدي اوّلین شاعري است که به استثناي منقطع به
صورت خودآگاه توجّه دارد .البتّه این بدان معنا نیست که در شعر کهن فارسی استثناي
منقطع وجود ندارد ،بلکه پیش از سعدي ،کاربرد استثناي منقطع جنبة اتفاقی و تصادفی
داشته است( .شمیسا ،1833 ،ص )111مانند:
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«گفتم كه ارمنی است مگر خواجه بوالعمید
كو نان گندمین نخورد جز كه سنگله».
(لغتنامه دهخدا ،1818 ،ذیل مدخل «جز »)
البته شمیسا استثناي منقطع را در حوزة بدیع آورده است و در کتاب «نگاهی تازه
به بدیع» متذکّر می شود که این اصطالح بدیعی در کتب قدما نیامده است و در مورد
جایگاه این اسلوب دچار تردید شده ،در ویرایش اوّل جزو روش تناسب آورده است و
سپس در ویرایشهاي بعدي با عنوانی جداگانه تحت عنوان روشهاي ایهام از آن بحث
میکند( .شمیسا ،1838 ،ص )113این شیوه را براساس معیارهاي زیباییشناسی جدید،
میتوان از گونة هنجارگریزي بهشمار آورد .از آنجا که اسلوب حصر در تمام استثناهاي
منقطع نقش قابل مالحظهاي دارد ما برآن شدیم که به بحث در مورد آن بپردازیم.
اسلوبی را که حافظ براي ساختن استثناي منقطع به کارگرفته ،تفاوت دارد .او از
«االّ» استفاده نکرده است و موارد آن نسبت به سعدي بسیار کمتر است .شفیعی کدکنی
در کتاب «موسیقی» شعر این هنرسعدي را بسیار ارج مینهند(.شفیعیکدکنی،1836 ،
ص )81حافظ نیز همچون سعدي این روش را براي هنريتر کردن کالم خود در
غزلیّات ،به کار برده است:
جز این قدر که رقیبان تند خو داري

در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت

(حافظ ،1831 ،ص)616
به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
کهاین قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
(همان ،ص)861
حافظ ،در این دو بیت استثناي منقطع ساخته است ،امّا نه به کمک «االّ» بلکه به
وسیلة «جز» و «بس» .شواهدي از شعر حافظ در تأیید این مطلب ذکر مینماییم:
در صومعة زاهد و در خلوت صوفی

جز گوشة ابروي تو محراب دعانیست
(همان ،ص)91
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محراب زاهد و صوفی کجا ،گوشة ابروي یار کجا!
٭٭٭
آنکه او خندة مستانه زدي صهبا بود

«یاد باد آنکه در آن بزمگه خلق و ادب

(حافظ ،1831 ،ص)911
در این زمانه رفیقی که خالی از خللاست

صراحی می ناب و سفینة غزل است
(همان ،ص)61

صراحی و سفینه از جنس رفیق نیست.
٭٭٭
که برخوردار شد از روي فرّخ

بجز هندوي زلفش هیچکس نیست

(همان ،ص)186
هندوي زلف از جنس شخص نیست.
٭٭٭
بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد
زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
نرگس مستانه کسی نیست و خوش نشستن کسی از جنس خوش نشستن (خوش
افتادن ،خوش واقع شدن) نرگس مستانه نیست( ».شمیسا ،1833 ،ص)111
 .4تجلّی انديشة حافظ در حصر
میدانیم که «رندي بنیاديترین مفهومی است که حافظ براي بازگفت انسانشناسی
عارفانهـشاعرانة خویش بهکارمیگیرد(».آشوري،1819،ص )931اندیشة حافظ اندیشهاي
رندانه است و براي بیان آن از مؤثّرترین اسلوبها بهره میگیرد .یکی از این روشها،
حصر در علم معانی است .امّا آنچه که به این طریق محصور میشود خالف اندیشة
معمول است و راز زیبایی بسیاري از ابیات حافظ همین است .وي در بسیاري از ابیات
مواردي را در کنار هم بیان میکند که جمع آنها در دنیاي مادّي و منطقی ما انسانها
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بسیار غیر معمول است امّا نباید چنین بپنداریم که ضوابط شعر و منطق و عقل و خیال
با هم سازگارند.
بر اساس بررسی ابیاتی از دیوان که در آنها شیوة حصر و قصر به کار رفته ،موارد
حصر به ترتیب بسامد عبارتنداز :حصر دوست ،خدا ،همنشین ،جانان ،رفیق و معشوق.
با بررسی دیوان ،تقریباً در چهل و چهار مورد ،شاهد حصرهایی هستیم که در آن
محبوب و زیبایی او در نقطة توجّه قرار میگیرد .ازجمله زیباییهاي حصرشدة محبوب
می توان به طاق ابرو ،لب نوش ،سرو قامت ،چشم ،زنجیر زلف ،میان ،دهان و روي
اشاره کرد.
حافظ هر چه را در عالم امر است فقط در فرمان محبوب دانسته (حافظ،1831 ،
ص ،)116در ازاي گذري از محبوب بر مقام او حبابوار از نشاط کاله برمیاندازد و
هماي اوج سعادت را در دام خویش میبیند (همان ،ص .)118او از محبوب بهجز خود
او تمناي دیگري ندارد (همان ،ص .)619پاسبان حرم دل شده تا به نامحرمان اجازة
ورود به حرم دل را ندهد (همان ،ص .)183از جملة این نوع حصر میتوان به ابیات
زیر اشاره کرد:
قدِ بلنــدِ تو را تــا به بر نمیگیرم

درخت و کام و مرادم به بر نمیآید

مگر به روي دلآراي یار ما ،ور نی

به هیــچ وجهِ دگـر کار بر نمیآید
(همان ،ص)891

از مثالهاي دیگر در زمینة حصر محبوب ،میتوان به این نمونهها اشاره کرد:
ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم
که بر خاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم
(همان ،ص)181
من شکســتة بدحال زنـدگی یابم

در آن زمانکه به تیغ غمت ،شوم مقتول
(همان ،ص)111
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حصر زندگی یافتن در مقتول شدن به تیغ غم دوست ،با تکیه بر «در آن زمان»
باعث شگفتی است و حصر موجود در این بیت موجد نوعی بهت همراه با التذاذ است.
٭٭٭
هردم به خون دیده چه حاجت وضو ،چونیست
بی طـــاق ابــروي تو نمــاز مرا جواز
(حافظ ،1831 ،ص)819
مواردي که در این بیت حصر شده نمایانگر اندیشة حافظ در مورد محبوب است.
حافظ که طهارت را در بسیاري از ابیات تنها با خون جگر میداند ،در این بیت وضو را
با خون دیده هم مؤثّر نمیداند و تنها جواز نماز را زمانی میداند که در برابر طاق
ابروي محبوب باشد.
حصر مفهوم «می» و «ساقی» بعد از حصر «محبوب» پربسامدترین مورد دیوان
است .که براي نمونه میتوان به ابیات زیر اشاره کرد:
که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه

مرا به دور لب دوست هست پیمانی

(همان ،ص)131
کار صواب بادهپرستی است حافظا

برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
(همان ،ص)189

آیا کار صواب در نظر دیگران نیز باده پرستی است؟ پس این تأکید و حصر دو
چیز متناقض در یکدیگر طنز دارد که در ادامه در ذیل عنوان طنز خواهد آمد.
بی چراغ جام در خلوت نمییارم نشست زآنکه کنج اهل دل باید که نورانی بود
(همان ،ص)996
نورانی کردن کنج اهلدل در دیوان تنها با چراغ می میسّر میگردد نه چیز دیگري.
٭٭٭
غالم همّت دردي کشان یک رنگم

نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهاند
(همان ،ص)918
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تکیه و تأکید و حصر در این بیت در کنار به کار بردن دقیق کلمة «یکرنگ» به
معناي بیریا و معناي حقیقی کلمه ـ لون ـ با کلمات ازرق و دل سیه ارتباط ایجاد کرده
و باعث زیبایی مضاعف بیت شده است.
٭٭٭
کردهام توبه به دست صنم بادهفروش

که دگر می نخورم بیرخ بزمآرایی
(حافظ ،1831 ،ص)116

در این بیت در ابتدا سخن از توبه است ،امري صحیح و عادي و متداول .امّا به
مجرد برخورد با صنم باده فروش مسئله تا اندازهاي غیر واقعی و غیرطبیعی جلوه
میکند ،با این همه باز هم در بدو ورود به مصرع دوم ،به دلیل آنکه موضوع توبه ـ
یعنی نخوردن می مطرح میشودـ میتوانیم به گونهاي ،این نوع از توبه را توجیه کنیم،
امّا امر شگفتی آنجا روي می نماید که در پایان مصراع دوم با هنجارگریزي عجیبی
مواجه میشویم که می نخوردن را در نبودن بزم آرا ...محصور میکند!
می دوســاله و محبـوب چارده ساله

همین بساست مرا ،صحبت صغیروکبیر
(همان ،ص)811

حافظ با آوردن کلمه «بس» قناعت وار می دوساله و محبوب چهارده ساله را آرزو
می کند و فقط در دنیا می دوساله و محبوب چهارده ساله براي او کفایت میکند! و او
همنشینی این دو را همواره میطلبد .امّا با به کارگیري اسلوب حصر به گونهاي
خویشتن را فردي قانع جلوه میدهد و رندي خود را در پس الفاظ پنهان میدارد .نکتة
دیگري که التذاذ از این بیت را دوچندان میکند لفّ و نشر مشوّشی است که در ابتدا به
نظر مرتّب میآید امّا با نگاهی دقیقتر متوجّه میشویم که صغیر ،چارده ساله و کبیر،
دوسالة مصراع نخست است .زیرا محبوب چهارده ساله بسیار کم سن و سال و مطبوع
طبع شاعر است و می پخته ،می دوساله است .جمع کردن این عناصر به ظاهر متناقض،
آشنایی زدایی لطیفی را در بیت ایجاد کرده است که تنها از حافظِ باریک بین بر میآید
و بس.
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از دیگر مضامین رایج حصر در دیوان ،قناعت است که به خوبی این مفهوم و
اسلوب با هم درآمیخته اند امّا استفادة هنري حافظ از آن به وجهی دیگر است و نمونة
بارز این مضمون ،دو غزل  963و  969هستند.
دو غزل  963و  969از جمله غزل هایی هستند که اندیشه و ذهن خواجة شیراز را
با زیبایی و ظرافت باز تاب دادهاند .انتخاب ردیف «ما را بس» بسیار جالب و قابل تأمّل
است؛ حافظِ نکته بین به زیبایی از اسلوب حصر و قصر در این دو غزل استفاده کرده
است و گویی بهترین روش براي نشان دادن قناعت حافظ ،استفاده از همین اسلوب
است« .بس»هاي موجود در ردیف ،مفهوم قناعت را به مخاطب القا میکند .امّا این که
حافظ در ایندو غزل ـکه تمام ابیاتش با این اسلوب بیان شدهـ چه چیزهایی را محصور
و مقصور کرده است خود سخنی دیگر و نکتهاي بس ژرف است .حافظ از قصر قلب
در بسیاري از موارد به عنوان روشی براي ساختن طنز استفاده میکند و خواننده را
دچار حیرت و شگفتی میسازد .در این دو غزل از قناعت حرف میزند .ولی بیایید با
هم تأمّ ل کنیم و ببینیم این حافظِ بزرگ از چه چیزهایی پرهیز کرده است و به چه قانع
شده؟!
غزل:963
گلعــذاري زگلستان جهــان ما را بس
زین چمن سایة آن سرو روان ما را بس
من و هم صحبتی اهـل ریا؟ دورم باد!
از گرانـان جهــان رطـل گران ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند
ما که رندیــم و گـدا دیر مغان ما را بس
بنشین برلب جوي و گـذر عمــر ببین
کاین اشـارت ز جهــان گذران ما را بس
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نقد بــازار جهان بنــگر و آزار جهـان
گر شما را نهبس این سودوزیان ،مارا بس
یار با ماست،چهحاجت که زیادت طلبیم؟
دولت صحبت آن مونـس جان ما را بس
از درخویش ،خدا را به بهشتم مفـــرست
که سر کوي تو از کون و مکان ما را بـس
حافظ! از مشرب قسمت گله ناانصافیست
طبع چون آب و غزلهاي روان ما را بس
(حافظ ،1831 ،ص)868
غزل:969
دال رفیق سفر ،بخت نیک خواهـت بس
نسیـم روضـة شیـراز پیـک راهـت بـس
دگر زمنــزل جانان سفر مکــن درویش
که سیــر معنوي و کنـج خانـقاهت بـس
و گر کمیـن بگشاید غمـی زگوشــة دل
حریـــم درگـه پیر مغـان پناهــت بــس
به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
کهاینقدر زجهان کسب مالوجاهت بـس
زیادتــی مطلب ،کار بر خــود آسان کن
صراحـی می لعل و بتی چو ماهــت بس
فلک به مــردم نادان دهـد زمــام مــراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
هــواي مسکن مالــوف و عهد یار قدیم
ز رهــروان سفر کرده عذرخـواهت بس

__________________________________________________________________
113

كاوش نامه ،سال شانزدهم ( ،)3194شماره 13

به منت دگران خو مکـن که در دو جهان
رضــاي ایــزد و انعــام پادشــاهت بس
به هیچ ورد دگر نیست حاجت اي حافظ
دعاي نیم شب و درس صبحگاهت بس
(حافظ ،1831 ،صص861و)861
بهاءالدّین خرمشاهی ،در حافظ نامه در مورد قناعت میگوید« :حافظ بارها به لفظ
و معناي قناعت اشاره کرده و به آن ارج نهاده است:
ما آبـــروي فقر و قنــاعت نمیبـریم

با پادشه بگوي که روزي مقدرست

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوي

کاین خاک بهتر از عمـل کیمیاگري

هم چنین به معناي قناعت با الفاظ و تعابیر دیگر( خرسندي و ما را بس) اشاره
دارد( ».خرمشاهی ،1831 ،ج ،1ص)191
آنچه حافظ براي خویش می خواهد و براي آن قائل به حصر میشود با خواستة
دیگران متفا وت است؛ حقیقتاً ،خواستة یک رند است و بس .نحوة بیان او و اسلوبی که
بر میگزیند کامالً متناسب هستند .او خواستههاي خویش را بسیار کم جلوه میدهد؛
مثالً از گلستانِ جهان ،فقط یک گلعذار میخواهد .از گرانان جهان روي برتافته ،فقط
رطل گران را میخواهد .امّا در واقع ،چیزهایی که حافظ میخواهد بسیار پرارزش
هستند .وي تنها می خواهد نوک قلم تعریض و کنایة خویش را به طرف زاهدان دنیا
پرست بگرداند و یک خواستة سیاسی اجتماعی در وراي اینها به وجود آورد .چنین
وانمود میکند که قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند ،امّا درویشانه به دیرمغان پناه
میبرد و حافظ «قانع» که یار به پهلو دارد ،زیادت نمیطلبد و دولت صحبت آن مونس
جان را ،بهتنهایی ،براي خویشتن مغتنم میشمرد .اسلوب حصر بیت هفت غزل 963
بسیار زیباست؛ حافظی که ظاهراً پذیرفته که قصر فردوس را به پاداش عمل میبخشند،
اگر او را به بهشت راه ندهند راضی است و از خداوند میخواهد که او را از در خویش
به بهشت نفرستد و حافظِ ساکن دیر مغان را در کنارخویش نگاه دارد .او خود را در
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حضور همیشگی حق میبیند و حاضر نیست که یک لحظه از سر کوي او دور شود و
در آخر همین غزل ،رضا به دادة حق میدهد و از قسمت ازلی خویش خرده نگرفته،
با خرسندي غزل را به پایان میبرد.
در غزل  969نیز مضمون بنابر گفتة استعالمی ،مضمونی عارفانه و رندانه است.
(استعالمی ،1839 ،ج ،9ص ) 113حافظ دوباره در این غزل ،سخنان متناقضی را با
اسلوب حصر بیان میکند .در بیت اوّل میگوید رفیق سفر همین که بخت نیک خواه
باشد ،بس است و در بیت پنجم ،نصیحت وار میگوید ،زیادتی مطلب و کار را بر خود
آسان بگیر ،همین که صراحی می لعل و بتی چو ماه داشته باشی ،بس است؛ امّا آیا واقعاً
اینها کم چیزي هستند؟! و عجیب تر این که در بیت هشتم ،از دل خویش میخواهد که
به منّت دیگران خو نکند ،امّا آنچه فقط براي این دنیا و آخرت خویش میخواهد ،یکی
رضاي ایزد است و دیگري انعام پادشاه!!
آنچه در بعضی از ابیات این دو غزل میبینیم به گونهاي اجتماع نقیضین است که
از راه قصر قلب ایجاد شده است .در بیت ششم غزل  969حافظ داشتن فضل و دانش
را گناه دانسته است ،امّا آیا حقیقتاً فضل و دانش گناه محسوب میشود؟ پس او این دو
را با هم جمع کرده است ،تا طنز بیافریند و از اوضاع کنونی جهان خویش انتقاد کند و
بگوید که فلک (جهان امروز ما) به مردم نادان دهد زمام مراد ،حاال اگر تو دانایی گناه از
جانب توست ،چون مع مول این است که مردم نادان زمام امور را به دست بگیرند نه
دانایان گناهکار؟! پس شکایتی منما و بر خود آسان گیر .حافظ در این ابیات بهصراحت
گفته است که کار را بر خود آسان بگیرید و قناعت بورزید؛ امّا قناعت ورزیدن او بس
زیباست :او هیچ از دنیا نخواسته جز زیبارویی و لب لعلی و رطل گرانی و ...از این
گذشته در آخرت هم مثل زاهد نیست که بهشت بخواهد .حافظ بهشت هم نمیخواهد
او خدا را میخواهد و بس.
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در این دو غزل ،شاهدِ اندیشه و جهان بینی حافظ هستیم .در اینجا ،او را در
رندي زیرک و نکته سنج مییابیم که با شگردهاي بیانی خاصّ خویش ،شاهکار آفریده
است.
حافظ مضامین دیگري را نیز با این اسلوب محصور ساخته است که فهرست وار
و با ذکر مثال از کنار آنها میگذریم .مضمون «عشق» را در ابیات قابل مالحظهاي
محصور ساخته است:
هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت

تا آشناي عشق شدم زاهل رحمتم
(حافظ ،1831 ،ص)199

گر نور عشق حق به دل وجانت اوفتد

باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوي
(همان ،ص)661

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد

که خاک میکدة عشق را زیارت کرد
(همان ،ص)111

مواردي که حافظ خویش را در داشتن آنها یگانه و محصور میداند در زیر به
طور خالصه ذکر میگردد:
حافظ که چشمانی پاک و دور از گناه دارد ،فقط به عشق ورزیدن شهرت دارد.
اوست که با چشمان خویش فقط شاهد یاراست .او ،به حق ،تنها خود را داراي کالمی
دلپذیر می داند و معتقد است که هیچ کس مانند او زیباییهاي محبوب را بیان نکرده
است.
منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالودهام به بد دیدن
(همان ،ص)181

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

چه شکر گویمت اي کارساز بنده نواز؟
(همان ،ص)811
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نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذیر افتد
تذرو طرفه منگیرم که چاالک است شاهینم
(حافظ ،1831 ،ص)131
این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت؟
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید؟
(همان ،ص)891
کس چوحافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
(همان ،ص)913
 .5حصر ،موجد زيبايی و آفرينش هنري
در کتاب زیبایی شناسی سخن پارسی از میرجاللالدّین کزازي بکرّات شاهد این
مطلب هستیم که نویسنده ،علم معانی را از علومی میداند که موجب زیبایی کالم
میشود و دربارة علم معانی ،به طور خاص چنین مینویسد:
«از میان سه دانش یا فن زیباشناسی سخن=( ،معانی ،بیان ،بدیع) معانی دانشی
است که در آن درونیترین و سرشتیترین کاربردهاي زیباشناختی بررسی و کاویده
می شود؛ کاربردهاي هنري که گاه با نگاه نخستین در سروده ،فرا چشم نمیآیند...
دیریابی کاربردهاي هنري در معانی از آنجاست که این کاربردها نیک با تار و پود
سخن در میتوان ند آمیخت ...گاه هنرهاي معانی آنچنان در نهان و نهاد سخن جاي
گرفتهاند و درونی و سرشتین شدهاند که به آسانی نمیتوان آنها را با دیدي
سخن سنجانه و زیباشناختی ،شناخت و به در کشید و شناساند؛ و بدین گونه ،مرزي را
یافت که زبان را از ادب جدا میسازد و باز میشناساند .مرزي که در دانش معانی ،بس
نغز و باریک شده است؛ و با نگاه نخستین ،فراچشم نمیآید و دریافته نمیشود»
(کزازي.)93 :1811،
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حصر و قصر نیز یکی از اسالیب علم معانی به شمار میرود ،که موجد زیبایی
میشود .با دقّت در ابیات محصور در دیوان ِحافظ ،متوجه میشویم او از این اسلوب
براي هنريتر کردن کالم خویش بهره می گیرد .گاه حصر را با جمع میان دو چیز نقیض
ایجاد میکند و پارادوکس و طنزي به وجود میآورد که شگفت آور است .دکتر شمیسا
در سبک شناسی شعر در مورد حافظ مینویسد که مختصّة ویژة سبکی حافظ،
ساختارهاي پارادوکسی یعنی حمل معناي متناقض به عبارت و جمع معانی متناقض با
هم است که بنابر گفتة فرمالیستها این خروج از هنجارهاي سنتی و غریب سازي
منجر به سبک میشود( .شمیسا ،1839 ،ص)911
بر اساس تعریف دکتر شفیعی کدکنی در کتاب این کیمیاي هستی «تصویر هنري
اجتماع نقیضین وضدین» (شفیعی کدکنی ،1831 ،ص )111را طنز گویند .باید توجه
کنیم که مرکز تمام طنزها اجتماع ضدین است ،امّا هر اجتماع ضدینی طنز نیست .وي
در مقالة «طنز حافظ» بیان میدارد که« :هر قدر تضاد و تناقض (بین دو پدیدة متناقض)
آشکارتر باشد ،و از سوي دیگر گوینده در تصویر اجتماع آنها موفقتر ،طنز به حقیقت
هنرياش نزدیکتر می شود .در هر بیان طنزآمیزي دو امر متناقض یا متضاد ،به کمک
نیروي هنري گوینده ،به یکدیگر گره خوردهاند و به اجتماع و وحدت رسیدهاند،
اجتماع و وحدتی که تنها در بافت هنري آن گوینده ،به وجود آمده و اگر از آن صرف
نظر کنیم ،هیچ ذهنی وحدت و اجتماع آن دو نقیض یا ضد را نمیپذیرد( ».همان)111 ،
آنچه در اینجا قابل ذکر به نظر میرسد ارتباط حصر و جمع ضدین است .در
بسیاري از ابیات حافظ چیزهایی را با هم جمع میکند و در آنها قایل به حصر میشود
که در نگاه منطقی ،در خارج قابل جمع نیستند عناصر متضادي که تنها در شعر ،در کنار
هم خوش مینشینند و از آنجمله ابیات میتوان به بیتهاي زیر اشاره کرد:
غالم نرگس مست تو تاجدارانند

خراب بادة لعل تو هوشیارانند
(حافظ ،1831 ،ص)968
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در این بیت ،با تکیه بر تاجدار ،حصري ایجاد شده است .حافظ میگوید غالم
نرگس مست تو تاجداران هستند نه کسان دیگر .خراب بادة لعل تو هوشیاران هستند نه
کسان دیگر .این که خراب (مست) تو هوشیار است و غالم تو تاجدار پارادوکس یا
بهتر است بگوییم متناقضنماست .لفظ متناقضنما معنا را روشنتر میکند؛ زیرا اینها
هرچند به ظاهر متناقض به نظر میرسند امّا شاعر این تناقض را به نحوي در عالم شعر
مرتفع ساخته است؛ ولی این جمع شدن ضدین طنز ایجاد نکرده است.
به غیر از آنکه بشد دین و دانش از دستم
بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم
(حافظ)191 ،1831 ،
این مورد یکی از موارد بسیار زیبا و شگفت آور طنز و اجتماع نقیضین است که
به کمک حصر آفریده شده است .در عشق یار ،دین و دانش را از دست داده است ،امّا
خطاب به معشوق میگوید این تنها بهرهاي است که از عشق تو بردهام و تنها چیزي
است که به دست آوردهام .در شعر حافظ محال وجود ندارد؛ از دست دادن میتواند به
دست آور دن باشد .این جمع ضدین ،طنز نیز دارد و به قول دکتر شفیعی در کتاب این
کیمیاي هستی ،اغلب طنزهاي حافظ در مورد مذهب است و این بر میگردد به نوع
جامعه و حکومت دینی اي که در عصر حافظ بوده است .در آن جو آلوده به ریا این نوع
سخن متناقض گفتن قابل توجیه است؛ زیرا ریا چیزي نیست جز وجود تناقض در
گفتار و عمل( .شفیعی کدکنی ،1831 ،ص)19
من شکستـــة بدحال زندگی یابم

درآن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول
(حافظ ،1831 ،ص)111

این بیت نیز از آن جمع ضدینهایی است که موجد طنز نیست .بلکه متناض
نمایی است که زندگی را در کشته شدن میداند.
یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
دود آهیـــش در آییـــنة ادراک انــداز
(حافظ ،1831 ،ص)811
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«اگر در رابطة معنایی کلمات «خودبین» و «به جز عیب ندید» اندکی تأمّل داشته
باشیم ،متوجه میشویم که حافظ میخواهد بگوید :زاهد ،خود نفس عیب است .ذاتِ
عیب است .نه این که داراي عیب باشد؛ خودبین است و به جز عیب نمیبیند .خودش
را می بیند که عیب است .امّا تبدیل عبارت او به هر صورت دیگري ،لحن طنز آمیز و
هنر شگفت آور او را کم رنگ و احتماالً نابود میکند(».شفیعی کدکنی ،1831 ،ص)118
ما بر آنیم که صورتی را که دکتر شفیعی بیان داشتهاند و معتقدند که تنها بر این صورت
هنر شگفت حافظ نمایان می شود و تغییر در آن منجر به نابودي طنز بیت میگردد،
همان اسلوب حصري است که ما در این مقاله به مطالعة آن پرداختهایم.
نتیجهگیري
قابلیّت شعر حافظ از منظر علم معانی ما را رهنمون گشت تا بتوانیم به کشفِ
زیباییهاي شگرفی دستیابیم .زیباییهایی که منشأ آن علمی است و مربوط به الیههاي
زیرین و پنهانی کالم می شود .حصري که در این مقاله مورد نظر است ،حصري است
که موجب زیبایی و آفرینش هنري شده است .حصر درکاربرد هرگویندهاي زیبایی
نمیآفریند و در کالم روزمرّه نیز نمونههاي فراوانی از آن یافت میشود ،امّا سعی غالب
در این مقاله بر آن بوده است که ابیاتی مورد بحث قرارگیرد که این اسلوب هنرمندانه و
حافظانه در آن به کار رفته ،با «تنها»ها و «االّ»هاي روزمرّة ما تفاوتِ بسیاري داشته باشد.
حافظ با بهره گیري هنري از این اسلوب ،اندیشة رندانه و ناب خویش را مؤثّرتر به
مخاطب عرضه میکند.
گردآوري ایننمونهها ،باعثِ شناساندن شیوههایی از کاربردِ حصر در زبان
ِسخنوري چون حافظ است که بدین وسیله به غناي علم معانی نیز کمک شایانی
مینماید و آن را از تعاریف محدود و نمونههاي غالباً یکسانِ آن بیرون میآورد.
از طرف دیگر ،از آنجا که نگارندگان به بررسی غزلیّات حافظ پرداخته و اسلوب-
هاي جدید را در این دیوان یافتهاند ،منکر وجود این اسلوب و طرق تازة دیگري در
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آثار منظوم و من ثور دیگر بزرگان ادب پارسی نیستند ،بلکه به عکس ،یافتن این روشها
میتواند مقدّمهاي براي بررسی متونِ بیبدیل و فراوا ِن ادب فارسی باشد.
و امّا از مهمّترین دستاوردهاي این پژوهش ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ حافظ در آفرینش غزلهاي خود از شیوه حصر و قصر فراوان استفاده کرده
است؛ تا آنجا که میتوان آن را از مختصات و ویژگیهاي برجستة زبانی وي به شمار
آورد .در غزلیات حافظ افزون بر ابیات پراکندة فراوانی که در مقاله به اندکی از آنها
اشاره شد و در آنها از این ترفند استفاده شده ،دو غزل نیز با ردیف «ما را بس» به
چشم میخورد که بیان گر بسیاري از پسندها و ناپسندهاي وي است و با تأمّل بر آنها،
همچنان که در متن مقاله نیز اشاره شد ،میتوان تا حد بیشتري در جهان اندیشگانی
وي وارد شد.
ـ شواهد فراوانی در غزلیات حافظ به چشم میخورد که در رو ساخت آن
حصري به چشم نمیخورد امّا در ژرف ساخت آن گونهاي از حصر به کار گرفته شده
است؛ براي نمونه:
مرا به كــار جهان هرگز التــفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
(حافظ ،1831 ،ص)88
ـ از مهمترین نتایج این تحقیق ،همانطور که در متن مقاله نیز بدان اشاره رفت،
این است که موضوع حصر و قصر در زبان فارسی نیاز به بازنگري جدي دارد و در این
راه از غزلیات حافظ می توان به عنوان یکی از منابع مهم بهره برد .همچنانکه اگر به
فصل سوم کتاب «دربارة ادبیات و نقد ادبی» مرحوم فرشیدورد که به مقولة «تأکید و
قصر در زبان فارسی» اختصاص یافته ،نگاهی بیندازیم ،شواهد زیادي از حافظ به چشم
میخورد که گویاي توجه حافظ به این ترفند و ابزار است.
ـ یکی از نتایج ارزشمند این پژوهش ،این است که نگارندگان موفق شدند به
شیوههاي دیگري از قصر در زبان پارسی پی ببرند که حافظ آنها را به کار بسته و در
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منابع بالغی بدانها اشارهاي نشده است( .رجوع کنید به عنوان :اسلوبهاي حصر در
غزلیات حافظ که در کتب بالغت نشانی از آنها نیست)
ـ بر اساس یافتههاي این مقاله میتوان ادعا کرد که حافظ در پیوند با افکار خود
بسیار جزمیت و قطعیت نشان داده و استفاده از این شیوه حصر و قصر و بسامد باالي
آن در غزلیات این نکته را اثبات میکند.
ـ گویا حافظ براي ایجاد تصویرهاي پارادوکسی خود یا «تناقض نمایی هستی»
(فتوحی )13 :1831 ،که از ویژگیهاي سبکی وي است ،از این ابزار بهرة فراوان برده
است.
ـ نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقولة حصر و قصر که در دانش معانی مطرح
شده ،میتواند در زیباییشناسی سخن مرتبهاي مهم کسب کند و در مؤثر کردن کالم
نقش بسزایی داشته باشد.
منابع و مآخذ
الف) کتابها:
 -1آشوري ،داریوش( ،)1819عرفان و رندي در شعر حافظ ،چاپ ششم ،تهران،
نشر مرکز.
 -9استعالمی ،محمد ( ،)1838درس حافظ :نقد و شرح غزلهاي خواجه
شمسالدّین محمد حافظ ،چاپ دوم ،تهران ،نشر سخن.
 -8انوري ،حسن و احمدي گیوي ،حسن ( ،)1839دستور زبان فارسی  ،9چاپ
بیست و دوم ،تهران ،انتشارات مؤسسة فرهنگی فاطمی.
 -1تجلیل ،جلیل ( ،)1861معانی و بیان ،چاپ سوم ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
 -1حافظ ،شمس الدّین محمد ( ،)1831دیوان حافظ شیرازي .به کوشش خلیل
خطیب رهبر ،چاپ چهلم ،تهران ،نشر صفی علیشاه.
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 -6حافظ ،شمس الدّین محمد ( ،)1831شرح غزلهاي حافظ .به کوشش
حسینعلی هروي ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
 -1خانلري ،پرویز ناتل ( ،)1869تاریخ زبان فارسی ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر نو.
 -3خرمشاهی ،بهاءالدّین ( ،)1831حافظنامه ،چاپهفتم ،تهران ،انتشارات علمی
و فرهنگی.
 -9دهخدا ،علیاکبر ( ،)1818لغت نامه .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -11رجایی ،خلیل ( ،)1819معالم البالغه ،چاپ سوم ،شیراز ،مرکز نشر دانشگاه
شیراز.
 -11سعدي ،مصلح بن عبداهلل ( ،)1811دیوان غزلیات سعدي ،به کوشش خلیل
خطیب رهبر .چاپ دهم ،تهران ،انتشارات مهتاب.
 -19شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( ،)1831این کیمیاي هستی ،بهکوشش ولیاهلل
درودیان ،چاپ دوم ،تبریز ،انتشارات آیدین.
-18ــــــــــــــــ( ،)1836موسیقی شعر ،چاپ دهم ،تهران ،مؤسسة انتشارات
آگاه.
 -11شمیسا ،سیروس ( ،)1831معانی ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات میترا.
 -11ــــــــــــــــ ( ،)1839سبک شناسی شعر ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات
فردوس.
 -16شمیسا ،سیروس ( ،)1833یادداشتهاي حافظ ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
علم.
 -11ــــــــــــــــ ( ،)1838نگاهی تازه به بدیع ،چاپ چهاردهم ،تهران،
انتشارات فردوس.
 -13علی پور ،مصطفی ( ،)1831ساختار زبان شعر امروز ،چاپ سوم ،تهران،
انتشارات فردوس.
 -19فتوحی ،محمود ( ،)1831بالغت تصویر ،تهران ،نشر سخن.
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 -91فرشیدورد ،خسرو ( ،)1868دربارة ادبیات و نقد ادبی ،تهران ،انتشارات
امیرکبیر.
 -91کزازي ،میر جالل الدّین ( ،)1811زیبایی شناسی سخن پارسی ،تهران ،نشر
مرکز.
 -99ماهوتیان ،شهرزاد ( ،)1839دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی ،ترجمه
مهدي سمائی ،چاپ دوم ،تهران ،نشر مرکز.
 -98محمد سلیمان عبداهلل االشقر (9111م) ،معجم علوم اللغۃ العربیۃ،
بیروت ،موسسۃ الرسالۃ.
 -91مشکوة الدّینی ،مهدي ( ،)1811ساخت آوایی زبان ،چاپ چهارم ،مشهد،
انتشارات دانشگاه فردوسی.
 -91مشکور ،محمدجواد ( ،)1868دستور نامه ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات
شرق.
 -96نوروزي ،جهانبخش ( ،)1816میزان سخن پارسی ،معانی و بیان  1و  ،۲چاپ
دوم ،شیراز ،انتشارات کوشامهر.
 -91رضانژاد (نوشین) ،غالمحسین ،)1861( ،اصول علم بالغت در زبان فارسی،
تهران ،انتشارات الزهراء.
 -93وحیدیان کامیار ،تقی و غالمرضا عمرانی ،)1831( ،دستور زبان فارسی(،)1
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
(سمت).
 -99الهاشمی ،احمد ( ،)1819جواهر البالغۃ فی المعانی و البیان و البدیع ،قم،
نشر بخشایش.
 -81همایی ،جالل الدّین ( ،)1861فنون بالغت و صناعات ادبی ،چاپ سوم،
تهران ،انتشارات توس.
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ب) مقاالت:
 -1امینی ،محمّدرضا (« ،)1833بازنگري مبانی علم معانی و نقد برداشت هاي
رایج آن» ،مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شمارة  ،8صص
16ـ.19
 -9جمالی ،فاطمه (پاییز و زمستان « ،)1839جایگاه قصر و حصر در علم معانی»،
مجلة علمیـ پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان ،سال دوم ،شمارة ( 9پیاپی،)8
صص199ـ.119
 -8صیادکوه ،اکبر(« ،)1831جایگاه رعایت مقتضاي حال و مخاطب در نظریههاي
ادبی و سنتی نوین» ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دورة بیست و پنجم،
شماره سوم ،صص 189ـ.111
 -1طاهري ،حمید (1831ـ« ،)1836سؤال و اغراض ثانوي آن در غزلیات حافظ»،
فصلنامه علمیـپژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) ،سال هفدهم و هجدهم،
شماره  63و  ،69صص 113ـ.31

