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چکیده
اين مقاله درصدد است ويژگیهای بالغی و سبکشناسی رباعیات حافظ را بررسی کند .اين قالب ادببی،
در ديوان حافظ ،سهم عمده و بسزايی را به نسبت غزلیات ندارد ،اما ازآنجاکه ايبن شباعر پبرآوازه ،روح و
عصارۀ تعدادی از درونیات و نفسانیات خود را به صورت اين قال دمیده ،به جای خود درخور توجه است.
با فرض صحت انتساب ،سعی شدهاست رباعیات حبافظ از ديبدگاههبايی چنبد هموبون بررسبی محتبوا،
تصويرسازی ،صنايع ادبی ،زيبايیشناسی محک زده شود تا بتبوان درببارهاش داوری علمبی کبرد .ببدين
منظور ،اين پژوهش در سه سطح فکری ،ادبی ،زيبايیشناسی نمايانده شدهاسبت .بررسبی ايبن رباعیبات
نشان میدهد که حتی شاعر بزرگ و بلندآوازهای چون حافظ ،ببا وجبود آن اشبتهار و توانبايی و سبیطرۀ
بیبديل خود در قال ادبی غزل که او را شهرۀ جهانیان ساختهاست ،نتوانسته چنانکه بايبد در نبو ادببی
رباعی توفیقی بیابد؛ از داليل اين امر میتوان به تناس نداشتن معنای مصرا ها و توفیق نیافتن برخی از
نمادها و نبودن استداللهای منطقی پشت گزارهها اشاره کرد.
واژههای کلیدی :ديوان حافظ ،رباعی ،سبکشناسی ،بالغت ،نقد.

 .1رايانامۀ نويسنده مسئول:
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 .1مقدمه
حافظ نیز بهمانند ديگر شاعران بزرگ ادب فارسی ،در کنار غزلیات پرآوازۀ خود ،به سرودن
رباعی نیز روی آوردهاست .مشخص کردن تعداد واقعی رباعیات حافظ در پسِ پردۀ آويختۀ
زمان بهراحتی ممکن نیست و حتی برخی معتقدند هیچيک از رباعیات منسوب به حافظ از
او نیست (رياحی613 :1632 ،ب ،)633با اين حال ما در اين مقاله نقد خود را انجام مبیدهبیم؛
چه اگر رباعیات از حافظ هم نباشند ،دستکبم دسبتاورد ايبن مقالبه نبوعی نگباه تبازه و
همهجانبه به آنها خواهد بود.
1ب .1ضرورت تحقیق
دربارۀ غزلیات حافظ تا به حال مقاالت متعددی نوشته شده ،اما دربارۀ رباعیات او پژوهش
چندانی صورت نگرفتهاست .با وجود تحقیبق درببارۀ رباعیبات ديگبر شباعران مشبهور و
غیرمشببهور (ببرای نمونببه نببک .نببوروزی631 :1631 ،بب918؛ اويسببی و رعیببت حسببنآبببادی:1638 ،

151ب ،)139جای خالی تحقیقی دربارۀ رباعیات حافظ محسوس است.
1ب .8پیشینۀ تحقیق
کتابها و مقاالت فراوانی راجع به رباعی نوشته شدهاست که ذکر حتی بخش کبوچکی از
آن در اين قسمت ،ضروری به نظر نمیرسد؛ زيرا هیچکدام دربارۀ رباعیات حبافظ نیسبت،
مگر مقالهای با عنوان «بررسی وزن رباعیات حافظ» (زيدی )91 :1628 ،کبه اوزان عروضبی
رباعیات حافظ در آن بررسی شدهاست.
در اين مقاله ،رباعیات حافظ را از سه ديدگاه زيببايیشناسبی و ادببی و فکبری نقبد و
تحلیل کردهايم.
 .8بحث
8ب .1ساختار زبانی
در اين بخش ،رباعیات شاعر در سه اليۀ آوايی و لغوی و نحوی بررسی میشود:
8ب1ب .8اليۀ لغوی
با استفاده از واژههای بهکاررفته در يک اثر ادبی ،میتوان به نو داللبتهبای واژگبانی و
نهايتاً به صفت سبکشناسی آن اثر پی برد .مشخصههايی که در اين قسمت حائز اهمیت
میشوند ،نو داللت واژههاست .اينکه مثالً واژهها حسی هستند يا ذهنی ،روشن يا تیبره،
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عام يا خاص ،بدون نشانهاند يا نشاندار و آيا شاعر از رمزگان خاصی در واژگبان اثبر ادببی
استفاده کردهاست يا خیر .بررسی تمام اين عناصر در اين مقولۀ کوچک نمیگنجبد ،ولبی
بهطور خالصه در بررسی اليۀ واژگانی رباعیات حافظ ،وجود رمزواژههای زير در ايبن اثبر
بارزتر است:
8ب1ب8ب .1رمزگان خراباتی
ب اسمهايی چون :می ،شراب ،مدام ،عافیت ،مست ،البم ،شبادی ،محنبت ،خبراب ،عبیش،
عیش خوش ،ساغر ،جام ،ل جام؛
ب صفاتی مثل :طربانگیز ،قدحساز ،سرانداز ،فارغدل ،خندانل  ،تازهروی ،عبالمسبوز،
بدنام ،شوخ و شنگ ،ملول ،مخمور؛
ب ترکی اين واژگان و ساخت اضافات تشبیهی و استعاری هموون :لشکر غم ،ل يار،
ل جام ،بادۀ ناب ،جام جفا ،لذت مستی ،شراب روشن ،رند مست ،مست عالمسوز ،شباهد
شوخ و شنگ؛
ب حاالت و قیودی همانند :ل نهادن ،ل بازگرفتن ،ل ببازنگرفتن ،گبرم شبدن ،کبه
بیشترين حضور را در رباعیات حافظ دارند.
8ب1ب8ب .8رمزگان تغزلی
ب لعل ،لعل آبدار ،بوس و کنار ،زنخدان ،عنبر ،سنبل ،چشم ،نرگس ،دوسبت ،دشبمن ،درد،
غم ،عشق ،نیک ،بد ،مونس ،وفا ،راح ،روح ،مستور ،گل ،مَه ،فسون ،رنگ ،جنبگ ،نفَبس،
صبا ،سمنپرورده ،جانپرور ،دُرّ عدَن ،باد صبا ،مشاطه ،پیرايه ،و مفاهیمی هموبون خبا ِ
رهِ دوست شدن.
8ب1ب8ب .6رمزگان نهاد شريعت
رمزگانهايی که همگی اسماند :خواجه ،خواجۀ قنبر ،فیض حق ،صدق ،ساقی کوثر ،بهشت
و دوزخ.
8ب1ب8ب .9رمزگان نهاد سیاست
ب خواجه ،که تقريباً کمترين حضور را در رباعیات دارند.
عالوه بر اين ،در بررسی سطح لغوی زبان شاعر در سبکشناسبی ،يکبی از بیشبترين
تمرکزها بر برآورد میزان استفاده از کلمات عربی در شعر است ،اما با توجه به اينکه حافظ
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در قرن هشتم میزيستهاست و در اين قرن اين آمیختگی جزو جدانشدنی زببان شباعران
بوده ،اين مهم ،تشخصی نمیتواند داشته باشد.
8ب1ب .6اليۀ نحوی
در سطح نحوی زبان رباعیات نیز عدول خارج از هنجاری که به وضبوح ببه چشبم بیايبد،
ديده نمیشود.
8ب .8ساختار ادبی
در اين قسمت ،سعی شدهاست که رباعیات حافظ از ديدگاه فصاحت (ضعفها و قبوّتهبا) و
تعاريف مربوط به آن و همونین کاربرد روايت و خطابه ،بررسی شود .از نظر فصاحت نیبز
در حد امکان به هر دو مقولۀ ضعفها و نارسايیها و زيبايیها پرداخته خواهد شد.
8ب8ب .1ضعفها و نارسايیها
شرط اصبلی سبخنآرايبی آن اسبت کبه کبالم ،دارای فصباحت و بالغبت باشبد؛ يعنبی تبا
استخوانبندی سخن ،درست و استوار نباشد ،آوردن صنايع ببديع ،بیهبوده و ببیاثبر اسبت؛ و
مثَلش چنان است که ديوار سستبنیاد را که مشرف بر انهدام است ،نقشونگار کننبد ...پبس
بايد پیش از صنايع بديع ،به شرط اصلی و اساسی آن ،کبه فصباحت و بالغبت اسبت ،توجبه
داشته باشیم (همايی.)3 :1631 ،

زبانشناسان و اديبان ،عیوب مرببوط ببه فصباحت زببان را در دو دسبته طبقبهبنبدی
کردهاند :عیوب مربوط به کلمه و عیوب مربوط به کالم .مهمترين عناوينی کبه در ضبعف
کلمه میتوان برشمرد ،عبارت است از :تنافر حروف و کراهت در سمع ،مخالفت با قیاس و
غرابت استعمال .دربارۀ کالم نیز ضعف تألیف و تعقید لفظی و تعقید معنوی را از مهمترين
عیوب برشمردهاند.
در بررسی رباعیات حافظ ،با در نظر گبرفتن عیبوبِ برشبمردهشبده در بباال ،مالحظبه
میشود آنوه بیش از ديگر موارد ،کالم حافظ را دستخوش آسی ساختهاست ،نقیصههای
ضببعف تببألیف و تعقیببد و تنافرهببای معنببوی هسببتند .عببالوه بببر مببوارد يادشببده کببه از
طبقهبندیهای رايج و سنتی عیوب مربوط به فصاحت و بالغت زبان به شبمار مبیرونبد،
مواردی که به نظر نگارندگان میتواند از داليل عدم توفیق و اشتهار رباعیات حافظ باشد،
بهاختصار در زير برشمرده میشود تا بتوان دربارۀ رباعیات ،تحلیل و داوری علمیتری داد.
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8ب8ب1ب .1تعقید معنوی
« آن است که فهم اصل مقصود و مضمون جمله ،از جهت استعمال کنايات و مجازات و تخبیالت

دور از ذهن ،دشوار باشد» (همان .)13 :بر اين اساس ،به نظر میرسد که رباعیبات  86و  81و
 98حافظ ،تعقید معنوی دارنبد .در ربباعی سبه ،نبهتنهبا ببا نخسبتین خوانبدن ،بلکبه ببا
خواندنهای متوالی و متعدد نیز مفهوم مطمح نظر شاعر بهدرستی به خواننده القا نمیشود:
گفتم که لببت ،گفبت لببم آب حیبات
گفتم سبخن تبو ،گفبت حبافظ گفتبا

گفببتم دهنببت ،گفببت زهببی حبب نبببات
شبببادی همبببه لطیفبببهگويبببان صبببلوات
(حافظ ،819 :1683 ،رباعی )98

الللتتبببببببببببببببببببببببببببببببببببا
اينجبا
رباعی تا مصر سوم هموون يک گزارۀ خطی سؤال و جوابی پیش میرود .تبا
گرهی در کار نیست ،ولی ناگاه با خواندن مصر ( چهارم ،معنبای کبالم ببهيکبباره بیگانبه
(رررر
مینمايد و ارتباط مصر چهارم با ديگر مصرا ها بهدرستی در نمیشود؛ يعنبی مصبر
سوم نوعی گرهخورد گی دارد :گفتم سخن تو چگونه است و او گفت که حبافظ درببارۀ آن
گفته است :شادی همه لطیفهگويان صلوات!
چهارمین مصرا از رباعی پنجم ،که مصراعی کنايی است ،موج میشود معنا غامض
و دشوار به نظر آيد:
من با کمر تو در میبان کبردم دسبت
پیداست ازآن میان چبو بربسبت کمبر

پنداشتمش که در میان چیزی هسبت
تا من ز کمر چه طرف خواهم بربست
(همان ،818 :رباعی )81

«طرف بربستن» به معنای «بهره بردن» است .گويا بیت از نظر معنايی به بیتی شباهت
دارد که حافظ در بیان تنگی دهان معشوق سرودهاست:
بیش ازينم نبود شبائبه در گبوهر فبرد

که دهان تو درين نکته خوشاستداللی اسبت
خبببببببببوشاسبببببببببتداللی(همان:
)32ببت
سببببببب

هدف شاعر در آن رباعی نیز تأکید بر «باريککمری» معشوق است ،ولبی خواننبده را در
برداشت و در معنای نهفته در سخن به شک و شبهه میاندازد .همونبین در ربباعی ،86
واژۀ «گرگربايی» وجود دارد که ناگاه معنای بیت را غامض و دور از دسترس میکند:
قسام بهشبت و دوزخ آن عقبده گشبای
تا کی ببود ايبن گبرگرببايی؟ بنمبای

مببا را نگببذارد کببه درآيببیم ز پببای
سرپنجۀ دشمن افکبن ای شبیر خبدای
(همان ،818 :رباعی )86
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8ب8ب1ب« .8تنافر معنوی» يا متناس نبودن معانی مصرا ها با هم ،يا نبود اسبتداللهبای
منطقی پشت گزارهها
تنافر معنوی را در بديع اينگونه تعريف کردهاند« :آن است که جملههای نثر يا مصر های
نظم هر کدام بهتنهايی معنی داشته باشند ،اما میان آنها در معنبی سبازگاری و مناسببت
نباشد؛ مانند :خانۀ ملک و دين شود آباد  /باده پیش آر هرچه بادا بباد» (همبايی.)11 :1631 ،
دربارۀ رباعیات ،اين گونه نیست که اين تناس اصالً به چشم نیايد ،ولبی ايبن تناسب در
بیشتر موارد بسیار کمرنگ است و توجیههبای دوری را برمبیتاببد .ببه نظبر نگارنبدگان،
رباعیات  1و  6و  13و  19و  88و  68و  98از مجموعۀ رباعیات ،متوجه چنین نقیصبهای
است؛ برخی پررنگتر و برخی کمرنگتر .با در نظر گرفتن رباعی هفتم:
جببز نقببش تببو در نظببر نیامببد مببا را

جببز کببوی تببو رهگببذر نیامببد مببا را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقببا کببه بببه چشببم درنیامببد مببا را
(حافظ ،833 :1683 ،رباعی )1

در مصر سوم ،تعارضی به چشم میخورد« :خوش بودن خواب راحت در عهد و زمانبۀ
کسی» معموالً عبارتی است مدحی که از زبان شاعران در وصبف امیبران و امیرزادگبان و
عامالن حکومتی آورده میشود نه در وصف معشوق ،و اين در حبالی اسبت کبه در ديگبر
مصرا ها ،کوچکترين نشانهای بر ممدوح بودن چنین معشوقی نشدهاست .پس ببا توجبه
به مصر سوم ،زيباتر است که اين معشوق ،ممدوح تصور شود ،کبه اگبر معشبوق باشبد،
مصرا سوم زيبنده و توجیهپذير نیست.
همونین در مصرا اول رباعی  69شاعر ،مخاط را به امید دعوت میکنبد و مشبعل
امیدواری را در دل او برمیفروزد ،اما بهناگاه و بهيکبباره در مصبر دوم حرفبی را کبه در
مصر اول زدهاست ،نقض میکند؛ زيرا مخاط را از گردش روزگبار مبیترسباند و ببه او
میقبوالند که چارهای ندارد جز اينکه چبون بیبد از گبردش روزگبار بلبرزد .ببا توجبه ببه
مقدمهای که شاعر در مصرا اول پی ريختهاست ،ذهن خواننده انتظار دارد که شباعر او را
به پايداری و صالبت دعوت کند ،نه به لرزيدن و منفعل شدن:
از چببرخ بببه هرگونببه همببیدار امیببد
گفتی کبه پبس از سبیاه ،رنگبی نببود

وز گببردش روزگببار مببیلببرز چببو بیببد
پس موی سیاه من چرا گشبت سبفید؟
(همان ،816 :رباعی )69
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يا با تأمل در رباعی سوم:
چببون غنوببۀ گُ بل قرابببهپببرداز شببود
فبارغ دلِ آن کسبی کببه ماننبد حبباب

نرگس به هبوایِ مبی قبدحسباز شبود
هببم در سببرِ میخانببه سببرانداز شببود
(همان ،833 :رباعی )6

ارتباط و تناس معنايی بیت اول با بیت دوم نهتنها آشبکار نیسبت ،بلکبه بیگانبه هبم
مینمايد و يا:
آن جببام طببربشببکار بببر دسببتم نببه

وان ساغر چبون نگبار ببر دسبتم نبه

آن می که چو زنجیر بپیوبد ببر خبود

ديوانببه شببدم بیببار بببر دسببتم نببه
(همان ،818 :رباعی )88

به نظر میآيد که تشبیه «می» به «زنجیر» ،ببا در نظبر گبرفتن وجبه شببهِ «پیویبدن»
مناس نمیآيد؛ زيرا نمیتوان برای می ،پیوشی هموون زنجیر در نظر گرفبت و هرچنبد
زنجیر عالجی است بر دستان ديوانه ،می برای هیچ ديوانهای تجويز نمیشود.
در رباعی ديگری ،حافظ ستم و ستمگری را نفی میکند .نتیجۀ حاصل از ستم در دنیا
را با نتیجۀ حاصل از خماری و درد مستی برابر میداند و آنها را زيبر سبؤال مبیببرد .در
مصرا سوم ،سخن از هفتهزار سال شادی جهان میگويد و بالفاصبله آن را در مصبرا
چهارم نفی میکند و دنیا را به سرای محنتکدۀ هفتروزه تشبیه میکنبد و مخاطب را در
بین اين دو تعبیر درمیپیواند .اگر جهان جايی است با داشتن پشتوانۀ شبادیِ هفبتهبزار
ساله ،پس چرا آن را به سرای محنت هفتروزه مشابه میکند و اگر اين است ،چه دفباعی
میتوان از مصر سوم کرد؟
نببی دولببت دنیببا بببه سببتم مببیارزد
نببه هفببتهببزار سبباله شببادی جهببان

نببی لببذت مسببتیش الببم مببیارزد
ايببن محنببت هفببت روز غببم مببیارزد
(همان ،819 :رباعی )98

و يا با تأمل در اين رباعی:
در ببباغ چببو شببد ببباد صبببا دايببۀ گببل
از سايه به خورشید اگرت هسبت امبان

بربسبببت مشببباطهوار پیرايبببۀ گبببل
خورشیدرُخی طلب کبن و سبايۀ گبل
(همان ،815 :رباعی )68

شاعر مخاط را دعوت میکند که از گزند روزگار به سايۀ گلی پناه آورد .گل در اينجا
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استعاره از معشوق است ،اما باز هم «در سايۀ گل نشستن» آنونان که بايد ،منطقی به نظر
نمیرسد و بايستهتر و پسنديدهتر میبود که در چنبین فضبايی ،حبافظ اسبتعارهای از قبد
معشوق با استفاده از مشبهبههايی هموون انوا درختان مبیآورد .همونبین ببا دقبت در
فحوای کالم اين رباعی:
ماهی که قدش به سرو میماند راسبت
دسببتارچهای پیشکشببش کببردم گفببت

آيینه به دست و روی خود مبیآراسبت
وصلم طلبی ،زهی خیالی که تو راسبت
(همان ،811 :رباعی )13

چنین برمی آيد که شاعر بايد چیز گرانبهبايی را ببه معشبوق پیشبکش کبرده باشبد،
درصورتیکه دستارچه در لغتنامهها دارای چنبین معناهبايی اسبت« :مصبغر دسبتار ،دسبتار
کوچک ،روپا

و دستمال» (دهخدا ،1611 ،ذيل «دستارچه») و «دستار يبا عمامبۀ کوچبک» (معبین،

 ،1639ذيل «دستارچه») و «دستار کوچک ،دستمال ،حوله» (عمیبد ،1621 ،ذيبل «دسبتارچه») و ايبن
تعارضگونهای ايجاد خواهد کرد .بنابراين يا استفاده از چنین تحفهای در اين رباعی خوش
ننشستهاست و يا دستارچه معادل تحفهای ارزشمند جز آنوه در فرهنبگهبا ببدان اشباره
شببده ،داشببته کببه شبباعر در قب بال پیشببکش آن بببه معشببوق ،وصببل معشببوق را طل ب
میکردهاست.
8ب8ب1ب .6نبودِ ضربۀ نهايی در مصر پايانی
رباعی قالبی است موجز و کوتاه که در مقايسه با مثنوی و قصیده و غزل يبا ديگبر انبوا
قال ها ،مجال سخنسرايی را به شباعر نمبیدهبد .شباعر ربباعیسبرا بايبد کوتباهگبو و
موجزسرای باشد .بايد بتواند جانمايه و خمیرمايۀ درونیات خود را تنها و تنها به تن چهبار
مصر بريزد و همین ويژگی است که قال رباعی را از ديگبر قالب هبای شبعری ،ممتباز
کردهاست .مصرا هايی که مقدمه میچینند تا مصرا نهايی بتواند بهمثابۀ پتکی عمل کند
و بهيکباره از زمین و زمان برچیندت.
با تأمل در رباعی  63مشاهده میشود که مصرا پايانی نتوانستهاست ضربآهنگبی را
که بايستۀ رباعی است ،بنوازد .مدعايی که شاعر در مصر نهايی ببر ادای خبود مبیآورد،
علتی موجه و عقالنی نیست و حسن تعلیلی نیز ندارد و اين خواننده را مجاب نمیکند .در
اين رباعی ،ابتدا شاعر ،معشوق را به ماه ش چهارده تشبیه میکند؛ مباهی کبه خورشبید
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کمر به بندگی او بستهاست و علت تابندگی خورشید را نیز همین خوشخدمتی به معشوق
میداند .هرچند حضور دو واژۀ «بنده» و «تابنده» و «تای ربط» که قبل از بنده آمدهاست ،از
نظر بديعی جناس زيبايی ساخته ،ولی در اينجا کارمان با معنایِ غايیِ برداشتهشده از کالم
است و نه آويزههای بديعی و بیانیِ آن .در واقع ،بیت دوم تکرارگونهای ببر بیبت نخسبت
است ،نه تمامکننده و بهاوجرسانندۀ آن:
تو بدری و خورشبید تبو را بنبده شبدهسبت

تا بندۀ تو شدهسبت ،تابنبده شبدهسبت

زآن روی کببببه از شببببعا ِ دورِ رخِ تببببو

خورشیدْ منیر و مباهْ تابنبده شبدهسبت
(حافظ ،819 :1683 ،رباعی )63

و يا مصرا چهارم در رباعی زير ،هیچ برجستگی و تشخصی به شعر نبخشیدهاست:
ای ببباد حببديث مببن نهببانش مببیگببو

سرّ دل مبن ببه صبد زببانش مبیگبو

میگو نه بدانسان کبه ماللبش گیبرد

مبیگببو سبخنی و در میببانش مبیگببو
(همان ،818 :رباعی )18

8ب8ب1ب .9تطابق نداشتن نماد از نظر پشتوانۀ ادبی و فرهنگی با سوژه
نمادها معموالً با توجه به پیشینۀ ادبیِ هر کشوری ،تأويل و تفسیرپذيرند؛ مثالً در ادبیبات
ايران و عرب« ،حاتم طايی» نماد يا سمبل بخشندگی و آزادگی است .اين نمادها میتوانند
گسترشپذير و تعمیميافتهتر شوند؛ البته اگر از نظر منطقی بتوان ذهبن خواننبده را ببرای
پذيرش چنین تعمیمی آماده ساخت .در رباعی چهارم ،در سه مصرا نخسبت ،صبحبت از
میگساری و عشقبازی و گوشهای دنج با يار به سر بردن اسبت و دلیبل بايسبتهای ببرای
حضور يکباره و بیتناس ِ حاتم طايی در شعر وجود ندارد؛ زيرا از نظر عقالنی ،در صبورتی
از حاتم طايی منّت نمیبرند که آستین تالش و کوشش را باال زده باشند و نان را از عمل
خويش خورند ،نه جايی که قرار است با شاهد شوخ و شنگی با بربط و نی در کنج فراغتی
با جام می نشسته باشند و با معشوق گلاندامِ سرمست از بادهای که رگ و پی را به وجبد
آوردهاست ،خوش.
با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی چون

کنجی و فراغتبی و يبک شیشبۀ مبی

چببون گببرم شببود ز ببباده مببا را رگ و پببی

منّببت نبببريم يببک جببو از حبباتم طببی
(همان ،833 :رباعی)9
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8ب8ب1ب .5وجود ابیات تقلیدی
بر هیچکدام از ما پوشیده نیست که برخی مضامینی که حافظ در اشعار خود به کار میبرد،
زايیدۀ ذهن بداههگویِ او نیست .تنها در يک مقاله به نام «حق سعدی به گبردن حبافظ»،
بهاءالدين خرمشاهی (685 :1616ب )669به موارد متعدد و بسیاری که حافظ را وامدار سعدی
ساخته ،اشاره کردهاست و حافظ را در غزل بیش از همه متبأثر از کمبالالبدين اسبماعیل
اصفهانی و خواجوی کرمانی و شیخ اجل سعدی میداند (همان .)681 :اين تقلیبدِ زببانی در
رباعیات او نیز به چشم میخورد؛ برای نمونه ،رباعی  12حافظ (:)811:1683
ايببام شببباب اسببت شببراب اولببیتببر

بببا سبببزخطان بببادۀ نبباب اولببیتببر

عالم همه سربه سر رباطیسبت خبراب

در جببای خببراب هببم خببراب اولببیتببر

تقلیدی است از اين رباعی نظامی (:)633 :1638
از هرچببه خببورد مببرد ،شببراب اولببیتببر

در بتکببدههببا بببادۀ نبباب اولببیتببر

عالم چو خراب است و درو جايی نیست

در جببای خببراب هببم خببراب اولببیتببر

8ب8ب1ب .3توفیق نیافتن بعضی از گروههای وصفی و اسمی در رباعیات
در رباعی يکم ،حافظ از امام اول شیعیان توصیف و تمجید میکند و از ايشان ببا صبفاتی
هموون «کَنندۀ درِ خیبر» و «خواجۀ قنبر» و «ساقی کوثر» ياد میکند .نکتهای که در اينجا
کمی تأملبرانگیز است و شعر را از نظر آسی شناسی به بحران میرساند ،استفاده از صفت
«خواجۀ قنبر» است .صفاتی مثل «برکَنندۀ در خیبر» و «ساقی کوثر» صفاتی هستند که ببه
موصوفهای خود برجستگی و تشخصهای عمدهای میبخشبند .هبر کسبی سبزاوار آن
نیست که ساقی چشمۀ کوثر در بهشت الهی باشد و نه هر کسی توان آن را دارد که بتواند
دروازۀ بزرگ خیبر را بگشايد و بر دست گیرد .استفاده از ايبن دو صبفت ببرای موصبوفی
هموون علی( ) بسیار بايسته و سزاوار است ،ولی استفاده از صفتی هموون «خواجۀ قنببر»
چندان سزاوار چنین مقامی نیست؛ زيرا قنبر بَرده بود و خواجه و سبرور قنببر ببودن نبايبد
برای مقام علویای چون علی ،مايۀ مباهات و برتری باشد که بتوان از آن چنین ياد کرد:
مبببردی ز کَننبببدۀ در خیببببر پبببرس

اسببرار کببرم ز خواجببۀ قنبببر پببرس

گر طال فیض حق به صبدقی حبافظ

سرچشببمۀ آن ز سبباقی کببوثر پببرس
(حافظ ،833 :1683 ،رباعی )1
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8ب8ب1ب .1ارائۀ گزارشهای خطی ساده از گزارههای تصوير ،بدون خلق استداللهای هنری موفق
در پارهای از رباعیات به نظر میآيد که رباعی صرفاً بیان يک گزارش خطی از آن چیبزی
است که شاعر شاهد آن بوده يا تصور کردهاست ،بدون تشخص خاص هنری .تنها و تنها
يک روايت خطی است بدون هیچگونه آرايۀ جذابی در کالم؛ ربباعیهبای  3و  18و  83و
 66از اينگونهاند:
ای دوست! دل از جفایِ دشمن درکش

بببا روی نکببو شببراب روشببن درکببش

با اهبل هنبر ،گبویِ گريببان بگشبای

وز نبببااهالن تمبببام دامبببن درکبببش
(همان ،818 :رباعی )3

ای ببباد! حببديث مببن نهببانش مببیگببو

سرّ دل مبن ببه صبد زببانش مبیگبو

میگو نه بدانسان کبه ماللبش گیبرد

مبیگببو سبخنی و در میببانش مبیگببو
(همان ،818 :رباعی )18

با می ببه کنبار جبوی مبی بايبد ببود

وز غصببه کنببارهجببوی مببیبايببد بببود

اين مدت عمر ما چو گل ده روز است

خندانلب و تبازه روی مبی بايبد ببود
(همان ،818 :رباعی )83

ايببن گببل ز ب برِ هببمنفسببی مببیآيببد

شببادی بببه دلببم ازو بسببی مببیآيببد

پیوسببته ازان روی کببنم همببدمیاش

کز رنبگ ویام ببوی کسبی مبیآيبد
(همان ،816 :رباعی )66

8ب8ب .8زيبايیهای هنری نهفته در رباعیات
برگیببر شببراب طببربانگیببز و بیببا

بشنو ز من اين نکته کبه برخیبز و بیبا

مشنو سخن خصم کبه بنشبین و مبرو

پنهببان ز رقیبب سببفله بسببتیز و بیببا
(همان ،816 :رباعی )68

در اين رباعی ،حافظ با استفاده از بسامد زياد فعل امر در پايان مصرا هبا ،تقبابلی ببه
حالت ايستايی و پويايی فعل بخشیدهاست .وجود چهار مصرا پیاپی امری ،که همديگر را
از نظر معنايی تقويت میکنند ،استفاده از ده فعل امر و نهی پیاپی (برگیر ،بیبا ،بسبتیز ،بیبا،

مشنو ،بنشین ،مرو ،بشنو ،برخیز ،بیا) در دو بیت و تقابل زيبای اين افعال در مصرا های سوم
و چهارم (مشنو ،بشنو) و (بنشین ،برخیز) و (مرو ،بیا) از نظر بصری ،پويايی و تحر و زيبايی
ويژهای به رباعی بخشیدهاست.
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در رباعی  ،88استفاده از کلماتی هموون :مباه ،آب زالل ،جامبه برکشبیدن معشبوق،
سنگ خاره و طريقۀ همنشینی اين واژهها ،ايماژ حاصل از کلمات را مجسمتر میکنبد .در
پسِ نازکیِ آب ،سنگ خاره را میتوان ديد و در ورایِ نازکیِ پوستِ تنِ معشبوق ،دل او را
که از سنگ خارا ،خارهتر است؛ درهمتنیدهای از ناز و نیاز .قرابت عکس ماهِ درچشمهافتاده
با معشوقِ درچشمهغنوده ،چشمۀ پیرامون دو ماه و ماه پیرامون سنگ ،قبدرت ايمباژ ايبن
رباعی را بسیار برجسته ساختهاست:
ماهی کبه نظیبر خبود نبدارد ببه جمبال

چون جامه ز تن برکشد آن مشکینخال

در سبببینه دلبببش ز نبببازکی بتبببوان ديبببد

ماننبببدۀ سبببنگ خببباره در آب زالل
(همان ،811 :رباعی )88

در رباعی  ،5مکثهای متوالی و پیدرپی در مصر اول بعد از کلماتِ «خود ،ندارم ،جز،
غم» و در مصر دوم بعد از کلماتِ «عشق ،بد ،ندارم ،جز ،غم» و در مصبرا سبوم بعبد از
کلماتِ «وفا ،نديدم ،جز ،درد» و در مصرا چهارم بعد از کلماتِ «نامزد ،جز ،غبم» ،فضبای
رباعی را بسیار سرد و سنگین و غمگنانه کردهاست .همونین وجود واجهايی چبون «ص»،
«ز»« ،س» و تکرار آنها در مصرا ها ،بهنوعی القاکنندۀ حالت افسوس و حسرتی است که
از دل شاعر برمیخیزد .همونین تکرار مصوت بلند «الف» در واژههایِ «حاصل ،ندارم ،وفا،
نامزد» ،حالت آهگونهای به رباعی بخشیدهاست:
من حاصلِ عمرِ خود نبدارم جبز غبم

در عشق ز نیک و بد نبدارم جبز غبم

يببک همببدمِ باوفببا نديببدم جببز درد

يببک مببونس نببامزد نببدارم جببز غببم
(همان ،833 :رباعی )5

همونین استفادۀ بجا و شايستۀ واجآرايی را میتوان در رباعی  81به نظاره نشست:
سببیالب گرفببت گَببرد ويرانببۀ عمببر

و آغبباز پُببری نهبباد پیمانببۀ عمببر

بیدار شو ای خواجه که خوشخوش بکشد

حمببال زمانببه رخببت از خانببۀ عمببر
(همان ،811 :رباعی )81

در اين رباعی ،تکرار واجهای پیاپی و پشت سبر هبم «خ» و زمخبت ببودن ايبن واج،
بهنوعی القاکنندۀ صدای سايش و کشیده شدن رختی است که حمبال زمانبه دارد آن را از
خانۀ عمر میکشاند و بیرون میبرد.
بیشتر تشبیهاتی که حافظ در رباعیات استفاده میکند ،از نو تشبیه حسبی ببه حسبی
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است .وی از تشبیهات معقول و پیویده و انتزاعی به ندرت بهره بردهاست .در ربباعی ،83
شاعر با بیان تصويری و توصیفی که از گیسو و بر و دوش و ل معشوق میدهد ،جذابیت
و خیالانگیزی بیت را غنای ويژهای میبخشد .تشبیه گیسوان معشوق به سبنبل ،تبن ببه
سمن ،ل به ياقوت و دُرّ عدن و شراب ،آوردن چندين و چند مشبهبه را برای يک مشببه
بهراحتی هموار ساختهاست .استفاده از واژۀ «مدام» که در اين بیت ايهام دارد ،شعر را از بُعد
جاذبههای بديعی گسترش دادهاست« .راح» و «روح» نیز جناس آفريدهاند.
ای سبببايۀ سبببنبلت سبببمن پبببرورده
هموون ل خود مدام جبان مبیپبرور

يببباقوت لببببت درّ عبببدن پبببرورده
زان راح که روحیست به تبن پبرورده
(همان ،816 :رباعی )83

8ب8ب .6زمینۀ روايی در پیوند با تصويرسازی
اگر قرار باشد رباعیات از ديدگاه زمینههای روايی بررسی شود ،میتوان ديد که حضبور ايبن
عنصر نیز در رباعیات ،جايگاه ويژهای دارد .ازآنجاکه رباعی ،زبان بیبان مبافیالضبمیر شباعر
است ،میتواند از «من»ها و درونیات و نفسانیات لحظهای شاعر پرده بردارد.
يکی از مهمترين ويژگیهای رباعیات شاعر ،انتقال صمیمیت و خلبوص گوينبده ببه شبنونده
است؛ زيرا نشباندهنبدۀ احساسبات و عواطبف واقعبی شباعر و ببه عببارتی تجرببۀ زيسبتۀ
( )experience livedخبود شباعر اسبت کبه در تجرببۀ ادببی ( )Lerned experienceاو
بهعنوان اولین برخوردکننده با اين تجربههای درونی ،بیش از ديگبران ببه آگباهی و روشبنی
میرسد (نوروزی.)985 :1631 ،

در اين میان ،از مجمو  95رباعی حافظ ،در هفت ربباعی ،ضبمیر اولشبخص «مبن»
ديده میشود .چهارده رباعی با ضمیر «م» اولشخص و يک رباعی با ضبمیر «مبا» و يبک
مورد هم با ضمیر «يم» آمدهاند.
اين روايات ،حالتهای گوناگونی میتوانند داشته باشند که برای آنها تقسیمبندی زير
موجه به نظر میرسد:
8ب8ب6ب .1رباعیات روايی ب توصیفی
آن جببام طببربشببکار بببر دسببتم نببه
آن می که چو زنجیر بپیوبد ببر خبود

وان سبباغر چببون نگببار بببر دسببتم نببه
ديوانببه شببدم بیببار بببر دسببتم نببه
(حافظ ،818 :1683 ،رباعی )88
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8ب8ب6ب .8رباعیات روايی ب حکايتی
اول ببببه وفبببا مبببیِ وصبببالم درداد
پُببر آب دو ديببده و پببر از آتببش دل

خبببا ره او شبببدم ببببه ببببادم درداد
چون مست شدم ،جبام جفبا را سبرداد
(همان ،816 :رباعی )65

8ب8ب6ب .6رباعیات روايی ب مناظرهای
گفتم که لببت ،گفبت لببم آب حیبات
گفببتم سببخن تببو ،گفببت حببافظ گفتببا

شببادی همببه لطیفببهگويببان صببلوات
گفتم دهنبت گفبت زهبی حَب نببات
(همان ،819 :رباعی )98

8ب .6کاربرد خطابه
نکتۀ برجستۀ ديگر که در رباعیات به چشم میآيد ،کاربرد خطابه است .برای برقراری ارتباط
با مخاط  ،معموالً يا از فعلهای امر و نهی در ابتدا يا انتهای اشعار بهبره مبیبرنبد و يبا از
حروف ندا و منادا .گاهی نیز با استفاده از ضمیر «تو» يا «شبما» ،شباعر مبیتوانبد ببه لحنبی
خطابی دست يابد .در بررسی رباعیات حافظ مالحظه میشود که بیشترين نقبش را در ايبن
میان ،افعال امر و نهی ببه دوش مبیکشبند .شبايد ايبن اسبتفادۀ خطبابی ،تبأثیر صبوفیان
رباعیگويی باشد که پیش از حافظ زيسته و رباعی را در خدمت نوعی مبارزۀ سیاسی پنهان و
ابزاری برای بیداری تودۀ مردم به کار بردهاند (نک .شمیسا93 :1621 ،ب 91و 183ب.)159
8ب .9سطح فکری (درونمايۀ رباعیات حافظ)

میتوان رباعیات را از نظر درونمايه ،زيرمجموعۀ مضامین زير دانست:
8ب9ب .1مضامین عاشقانه
8ب9ب1ب .1ابیاتی که مستقیماً در وصف سیمای ظاهری معشوقاند
در اين رباعیات ،مشببهببههبايی کبه ببه توصبیف سبیمای معشبوق حبافظ مبیپردازنبد،
مشبهبههايی تکراریاند« .بدر ،خورشید ،خور ،غنوه ،نرگس ،گبل ،سبنبل» مشببهببههبای
صورت معشوقاند .چشم معشوق به سِحر بابل ،ل وی به آب حیات و لعل آبدار ،دهبانش
به چشمۀ کوثر و حَ ّ نبات تشبیه شدهاند .زلفش عنبر است و قدش ببه سبرو مبیمانبد و
بس .رنگ او چون گل است و کمر و میانش از نهايبت باريبک ببودنْ چیبزی اسبت کبه
هیچکسی طرفهای از او برنمیبندد .فراتر از اين مشبهبهها ،نوآوریای در ترسبیم سبیمای
معشوق در رباعیات ديده نمیشود .مانند نمونههايی که در ادامه میآيد:
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چشم تو که سحر بابل است اسبتادش

يبارب کبه فسببونهبا ببرود از يببادش

آن گوش که حلقه زد در گوش جمال

آويبببزۀ در ز نظبببم حبببافظ ببببادش
(حافظ ،811 :1683 ،رباعی )15

ماهی که قدش به سرو میماند راست

آيینه بدست و روی خبود مبیآراسبت

دستارچه ای پیشکشبش کبردم گفبت

وصلم طلبی زهی خیالی که تو راسبت
(همان :رباعی )13

گفتم که لبت ،گفبت لببم آب حیبات

گفتم دهنت ،گفت زهبی حب نببات

گفتم سبخن تبو ،گفبت حبافظ گفتبا

شببادی همببه لطیفببهگويببان صببلوات
(همان ،819 :رباعی )98

8ب9ب1ب .8رباعیاتی با زمینههای ذهنی عاشقانه همراه با آمیزهای از راز و نیازهای عاشقانه
سه رباعی زير اينگونهاند:
جببز نقببش تببو در نظببر نیامببد مببا را

جببز کببوی تببو رهگببذر نیامببد مببا را

خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت

حقببا کببه بببه چشببم درنیامببد مببا را
(همان ،833 :رباعی )1

ای باد! حبديث مبن نهبانش مبیگبو

سرّ دل من ببه صبد زببانش مبیگبو

می گو نه بدانسان که ماللبش گیبرد

میگبو سبخنی و در میبانش مبیگبو
(همان ،818 :رباعی )18

اول ببببه وفبببا مبببی وصبببالم درداد

چون مست شدم ،جبام وفبا را سبرداد

پببر آب دو ديببده و پببر از آتببش دل

خببا ره او شببدم بببه بببادم بببرداد
(همان ،816 :رباعی )65

8ب9ب .8مضامین فلسفی
طرح مسائل فلسفی از ديرباز در میان شاعران فارسیزبان رايج بودهاسبت .برجسبتهتبرين
نمود و حضور اين مضامین در قال رباعی ،در شعر خیبام اسبت (هبدايت .)98 :1698 ،ايبن
مضامین در شعر حافظ به گونههای زير نمود دارد:
8ب9ب8ب .1مضامین خمری
رباعیهای  68 ،83 ،88 ،12 ،3 ،6چنین مضمونی دارند که چند نمونۀ آن ذکر میشود:
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ايبببام شبابسبببت شبببراب اولبببیتبببر

بببا سبببزخطان بببادا نبباب اولببیتببر

عالم همه سربسر رباطی است خبراب

در جای خبراب هبم خبراب اولبیتبر
(حافظ ،811 :1683 ،رباعی )12

با می ببه کنبار جبوی مبی بايبد ببود

وز غصببه کنببار جببوی مببیبايببد بببود

اين مدت عمر ما چو گل ده روز است

خندان لب و تبازه روی مبی بايبد ببود
(همان ،818 :رباعی )83

برگیببر شببراب طببربانگیببز و بیببا

پنهببان ز رقیبب سببفله بسببتیز و بیببا

مشنو سخن خصم که بنشبین و مبرو

بشنو ز من اين نکته که برخیبز و بیبا
(همان ،816 :رباعی )68

8ب9ب8ب .8اغتنام وقت و دمغنیمتشمری
در سبببنبلش آويخبببتم از روی نیببباز

گفببتم مببن سببودازده را کببار بسبباز

گفتببا کببه لبببم بگیببر و زلفببم بگببذار

در عیش خوش آويز نبه در عمبر دراز
(همان ،818 :رباعی )11

سببیالب گرفببت گَببرد ويرانببۀ عمببر

و آغبباز پُببری نهبباده پیمانببۀ عمببر

بیدار شو ای خواجه که خوشخوش بکشد

حمّببال زمانببه رخببت از خانببۀ عمببر
(همان ،811 :رباعی )81

8ب9ب8ب .6اعتقاد به جبر و گونهای پوچگرايی فلسفی
از بین تمام رباعیات ،فقط در رباعی ششم ،حافظ با قاطعیت درببارۀ حکبم قضبا و قبدرت
جبری او بر سرنوشت انسان سخن میگويد ،و فراتر از آن نرفتهاست:
هر روز دلم به زيبر بباری دگبر اسبت

در ديدۀ من ز هجر خاری دگبر اسبت

من جهد همبیکبنم ،قضبا مبیگويبد

بیرون ز کفايت تو کباری دگبر اسبت
(همان ،833 :رباعی )3

8ب9ب .6مضامین اخالقی
حافظ در رباعیات در يک مورد به نفی و نکوهش ستم و ستمگری میپردازد و در دو مورد
به موعظهگری .به سب محدود بودن تعداد رباعیات ،مضامین ديگری هموون توصیه ببه
نیکی خُلق ،ستايش گوشهنشینی و عزلت ،توصیه به عدل ،نکوهش عی جويی ،توصیه به
صفای باطنی و ديگر موارد مشابه که گاه مضامین اخالقی ديگر رباعیسرايان قبل و بعبد
از او را تشکیل دادهاند ،در رباعیات حافظ جايی ندارند.
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8ب9ب6ب .1نکوهش بیدادگری
نببی دولببت دنیببا بببه سببتم مببیارزد

نببی لببذت مسببتیاش الببم مببیارزد

نببه هفببتهببزار سبباله شببادی جهببان

ايببن محنببت هفببت روز غببم مببیارزد
(همان ،819 :رباعی )98

8ب9ب6ب .8موعظهگری
ای دوست! دل از جفای دشمن درکش

بببا روی نکببو شببراب روشببن درکببش

با اهبل هنبر ،گبویِ گريببان بگشبای

وز نبببااهالن تمبببام دامبببن درکبببش
(همان ،818 :رباعی )3

8ب9ب .9مضامین مذهبی
( )

در رباعیات حافظ ،ربباعیهبای  1و  86ببه وصبف حضبرت علبی اختصباص دارد کبه
ويژگیهای قدرت و شجاعت و کرامت و ساقی کوثر بودن ايشان را برجسته ساختهاست:
مبببردی ز کننبببدۀ درِ خیببببر پبببرس

اسببرار کببرم ز خواجبب قنبببر پببرس

گر طال فیض حق به صدقی حبافظ

سرچشببمۀ آن ز سبباقی کببوثر پببرس
(همان ،833 :رباعی )1

قسام بهشت و دوزخ آن عقدهگشبای

مبببا را نگبببذارد کبببه درآئبببیم زپبببای

تا کبی ببود ايبن گبرگ رببائی بنمبا

سر پنجۀ دشمن فکن ای شبیر خبدای
(همان ،818 :رباعی )86

8ب9ب .5مضامین صوفیانه
گر هموو من افتبادۀ ايبن دام شبوی

ای بس که خراب بباده و جبام شبوی

ما عاشق و رند و مست و عالمسبوزيم

بببا مببا منشببین ،اگرنببه بببدنام شببوی
(همان ،833 :رباعی )8

عشببق رخ يببار بببر مببن زار مگیببر

بببر خسببتهدالن رنببد خمّببار مگیببر

صوفی! چو تو رسم رهروان مبیدانبی

بببر مببردم رنببد ،نکتببه بسببیار مگیببر
(همان ،816 :رباعی )61

8ب9ب .3گاليهگونهها
در اين رباعیات ،حافظ ل به گاليه میگشايد؛ گاه از بخت و مراد و طالع ،و گاه از عمر ،و
گاه از معشوق گله دارد:
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8ب9ب3ب .1گاليه از طالع
عمبببری ز پبببیِ مبببراد ضبببايع دارم

وز دورِ فلببک چیسببت کببه نببافع دارم

با هر که بگفتم که تورا دوسبت شبدم

شد دشمن من ،وه که چبه طبالع دارم
(همان ،811 :رباعی )11

8ب9ب3ب .8گاليه از عمر
من حاصل عمر خبود نبدارم جبز غبم

در عشق ز نیک و بد نبدارم جبز غبم

يببک همببدم باوفببا نديببدم جببز درد

يببک مببونس نببامزد نببدارم جببز غببم
(همان ،833 :رباعی )5

8ب9ب3ب .6گاليه از معشوق
نی قصبۀ آن شبمع چگبل بتبوان گفبت

نی حبال دل سبوختهدل بتبوان گفبت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست

يک دوست که با او غم دل بتوان گفت
(همان ،818 :رباعی )2

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شبد

هر پبا رَوی کبه ببود ،تبردامن شبد

گويند ش آبستن و اين است عجب

ک باو مببرد نديببد ،از چببه آبسببتن شببد
(همان ،818 :رباعی )19

چشمت که فسون و رنگ میببارد ازو

افسوس کبه تیبر جنبگ مبیببارد ازو

بس زود ملبول گشبتی از هبمنفسبان

آه از دل تببو کببه سببنگ مببیبببارد ازو
(همان ،819 :رباعی )61

فراتر از موارد فوق ،در رباعیات ديگر همعصبران حبافظ ،مضبامین ديگبری هموبون
مضامین صوفیانه با درونمايههای وحدت وجودی ،مدح و ثنا ،هجو و هجا ،رباعیات رثايی
و مفاخرهای و ...به چشم میخورد که در رباعیات حافظ ،با توجه به محبدود ببودن آنهبا،
چنین مضامینی ديده نمیشود.
 .6نتیجه
تاريخ ادبیات نشان میدهد که هر شاعری در يکی از قال های ادبی توفیق بیشتری دارد.
مهمترين دلیل اين مسئله ممکن است جهانبینی و تمايالت هستیشناسبانه و عباطفی و
انديشگی شاعر باشد؛ برای مثال ،مشهود است که خیام استاد بیبديل رباعیسرايی اسبت،
باباطاهر در دوبیتی موفق بوده ،فردوسی و نظامی در مثنبوی ،و حبافظ در غبزل .طنطنبۀ
رباعی و وزن و حس و پیام آن باعث میشود که چهارچوب مناسببی ببرای انديشبههبای
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فلسفی و هستیشناختی به شمار آيد .در مقالۀ حاضر ،قصد بر اين بوده کبه ببا توجبه ببه
شهرت جهانگیر حافظ در غزلسرايی ،رباعیات او با ديدی نو بررسی و واشکافی شود .ببه
اين منظور سعی شدهاست که رباعیات شاعر در سه سطح زبانی و ادببی و فکبری محبک
زده آيد .در ادامه ،به کلیاتی از اين مباحث اشاره میشود:
از نظر سطح زبانی نمیتوان ويژگیهای خاصی را برای زبان رباعیات حافظ برشمرد و
زبان رباعیات با رمزواژههايی هموون «رمزگان خرابباتی ،رمزگبان تغزلبی ،رمزگبان نهباد
شريعت ،رمزگان نهاد سیاست» ،پیرو و تالیِ قدرت سیطرۀ زبان در قرن هشتم است.
از نظر سطح ادبی ،رباعیات حافظ زيرمجموعۀ ادبیات غنايی قرار میگیرد .حبافظ گباه
به خلق تصاوير بیبديلی در آفرينشهای هنری رباعیات دست يازيد ،اما در مبواردی نیبز
آسی هايی را به بافت کالن اين رباعیات وارد ساختهاست .اين موارد را ببه صبورت گبذرا
میتوان در عناوين زير طبقهبندی کرد:
ب تعقید معنوی؛
ب تنافر معنوی يا متناس نبودن معنی مصرا ها با هم؛
ب نبود ضربۀ نهايی در مصر پايانی؛
ب تطابق نداشتن نماد از نظر پشتوانههای ادبی و فرهنگی با سوژه؛
ب وجود ابیات تقلیدی؛
ب توفیق نیافتن برخی از گروههای وصفی و اسمی در رباعیات؛
ب ارائۀ گزارشهای خطی ساده از گزارههای تصوير بدون خلق استداللهای هنری موفق.
از نظر سطح فکری ،مضامین فلسفیای هموبون «دمغنیمبتشبمری ،خبوشباشبی،
معشببوقپببروری» و مضببامین اعتقببادی ماننببد «جبرگرايببی» و مضببامین اخالقببی مثببل
«ظلمستیزی ،نکوهش بیدادگری» و مضامین صوفیانه و مضامین مذهبی ،درونمايبههبای
رباعیات را تشکیل میدهند.
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