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 چکیده

 ،. اين قالب  ادببی  را بررسی کند رباعیات حافظ سیشنا سبکو غی بالی ها ويژگیصدد است ين مقاله درا

روح و  ،ايبن شباعر پبرآوازه    اما ازآنجاکه ،به نسبت غزلیات نداردسهم عمده و بسزايی را  ،حافظ ديواندر 

 خور توجه است.به جای خود در، تعدادی از درونیات و نفسانیات خود را به صورت اين قال  دمیده ۀعصار

سبی محتبوا،   چنبد هموبون برر   یيهبا  ديبدگاه از  رباعیات حبافظ  است شدهسعی  ،انتساببا فرض صحت 

ين ببد  .کبرد علمبی  داوری  اش تا بتبوان دربباره  شود محک زده شناسی  تصويرسازی، صنايع ادبی، زيبايی

بررسبی ايبن رباعیبات     .اسبت  شدهشناسی نمايانده  زيبايی ش در سه سطح فکری، ادبی،اين پژوه ،منظور

 ۀو توانبايی و سبیطر   ببا وجبود آن اشبتهار    ،چون حافظای  بزرگ و بلندآوازه که حتی شاعر هدد مینشان 

در نبو  ادببی    نتوانسته چنانکه بايبد  ،است ساختهجهانیان ۀ غزل که او را شهرخود در قال  ادبی  بديل بی

از برخی نیافتن فیق تو و ها مصرا معنای نداشتن به تناس   توان میرباعی توفیقی بیابد؛ از داليل اين امر 

 اشاره کرد. ها گزارهی منطقی پشت ها استداللنمادها و نبودن 
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 مقدمه. 1

به سرودن خود، ۀ یات پرآوازدر کنار غزل ،بزرگ ادب فارسیشاعران مانند ديگر  بهحافظ نیز 

 تۀآويخ پردۀ اد واقعی رباعیات حافظ در پسِص کردن تعدمشخ .است آورده یرو نیز رباعی

از رباعیات منسوب به حافظ از  يک هیچحتی برخی معتقدند  و راحتی ممکن نیست زمان به

 دهبیم؛  مبی با اين حال ما در اين مقاله نقد خود را انجام  ،(633ب613 :1632 ،)رياحی او نیست

ايبن مقالبه نبوعی نگباه تبازه و       سبتاورد د کبم  دست ،چه اگر رباعیات از حافظ هم نباشند

 خواهد بود. ها آنجانبه به  همه

 ضرورت تحقیق .1ب1

 پژوهشرباعیات او  ۀدربار، اما شدها به حال مقاالت متعددی نوشته غزلیات حافظ ت دربارۀ

اعران مشبهور و  رباعیبات ديگبر شب   وجود تحقیبق درببارۀ   با . است نگرفتهچندانی صورت 

: 1638آبببادی،  ؛ اويسببی و رعیببت حسببن918ببب631: 1631نببک. نببوروزی،  )ببرای نمونببه  مشببهورغیر

 محسوس است.رباعیات حافظ جای خالی تحقیقی دربارۀ  ،(139ب151

 پیشینۀ تحقیق .8ب1

که ذکر حتی بخش کبوچکی از   است و مقاالت فراوانی راجع به رباعی نوشته شده ها کتاب

 ،رباعیات حبافظ نیسبت   دربارۀ کدام هیچزيرا  ؛رسد میضروری به نظر ن ،آن در اين قسمت

کبه اوزان عروضبی    (91: 1628)زيدی،  «بررسی وزن رباعیات حافظ»با عنوان  ای مگر مقاله

 .است شدهبررسی در آن رباعیات حافظ 

نقبد و  فکبری   و ادببی و شناسبی   زيببايی ت حافظ را از سه ديدگاه رباعیا ،در اين مقاله

 .ايم تحلیل کرده

 . بحث8

 زبانیساختار  .1ب8

 :شود میلغوی و نحوی بررسی  آوايی و اليۀرباعیات شاعر در سه  ،در اين بخش

 لغوی ۀالي .8ب1ب8

ی واژگبانی و  هبا  داللبت به نو   توان می ،رفته در يک اثر ادبیکار ی بهها واژهبا استفاده از 

يی که در اين قسمت حائز اهمیت ها آن اثر پی برد. مشخصهسی شنا نهايتاً به صفت سبک

حسی هستند يا ذهنی، روشن يا تیبره،   ها واژهمثالً  ست. اينکهها واژهنو  داللت  ،شوند یم
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از رمزگان خاصی در واژگبان اثبر ادببی    شاعر و آيا  ند يا نشاندارا هانبدون نشعام يا خاص، 

ولبی   ،گنجبد  نمیکوچک ۀ يا خیر. بررسی تمام اين عناصر در اين مقول است کردهاستفاده 

زير در ايبن اثبر   ی ها واژهوجود رمز ،واژگانی رباعیات حافظۀ در بررسی اليطور خالصه  هب

 :است بارزتر

 رمزگان خراباتی .1ب8ب1ب8

محنبت، خبراب، عبیش،     ،شراب، مدام، عافیت، مست، البم، شبادی   ،می يی چون:ها اسمب 

 جام، ل  جام؛عیش خوش، ساغر، 

 سبوز،  عبالم روی،  ل ، تازه نداندل، خ ساز، سرانداز، فارغ انگیز، قدح طرب :مثل صفاتیب 

 ؛مخمور شوخ و شنگ، ملول، بدنام،

ترکی  اين واژگان و ساخت اضافات تشبیهی و استعاری هموون: لشکر غم، ل  يار، ب 

شباهد   سوز، اب روشن، رند مست، مست عالمشرت مستی، ناب، جام جفا، لذۀ ل  جام، باد

 ؛شوخ و شنگ

کبه   ،  بازگرفتن، ل  ببازنگرفتن، گبرم شبدن   ل  نهادن، ل :همانند حاالت و قیودیب 

 رباعیات حافظ دارند.بیشترين حضور را در 

 رمزگان تغزلی .8ب8ب1ب8

درد، دوسبت، دشبمن،    زنخدان، عنبر، سنبل، چشم، نرگس، لعل، لعل آبدار، بوس و کنار،ب 

س، جنبگ، نفَب  ه، فسون، رنگ، راح، روح، مستور، گل، مَ بد، مونس، وفا، ،غم، عشق، نیک

 و مفاهیمی هموبون خبا ِ   ،مشاطه، پیرايهن، باد صبا، عدَ رّپرور، دُ پرورده، جان ، سمناصب

 .دوست شدن رهِ

 رمزگان نهاد شريعت .6ب8ب1ب8

فیض حق، صدق، ساقی کوثر، بهشت  قنبر، خواجه، خواجۀند: ا هايی که همگی اسم رمزگان

 .دوزخ و

 رمزگان نهاد سیاست .9ب8ب1ب8

 ترين حضور را در رباعیات دارند.کم که تقريباًخواجه،  ب

بیشبترين   يکبی از  ،شناسبی  سبکدر  در بررسی سطح لغوی زبان شاعر ،عالوه بر اين

با توجه به اينکه حافظ اما  ،بر برآورد میزان استفاده از کلمات عربی در شعر است هاتمرکز
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عران زببان شبا  جدانشدنی  گی جزواست و در اين قرن اين آمیخت هزيست می مدر قرن هشت

 د داشته باشد.توان میتشخصی ن ،، اين مهمبوده

 نحویۀ الي .6ب1ب8

 ،ببه چشبم بیايبد   به وضبوح  که در سطح نحوی زبان رباعیات نیز عدول خارج از هنجاری 

 .شود ديده نمی

 اختار ادبیس .8ب8

و  (هبا  قبوّت و  ها ضعف) از ديدگاه فصاحت رباعیات حافظاست که  شدهسعی  ،در اين قسمت

از نظر فصاحت نیبز   .شود بررسیو همونین کاربرد روايت و خطابه، ربوط به آن تعاريف م

 پرداخته خواهد شد. ها زيبايیو  ها نارسايیو  ها ضعفۀ به هر دو مقولامکان در حد 

 ها نارسايیو  ها ضعف .1ب8ب8

دارای فصباحت و بالغبت باشبد؛ يعنبی تبا       ،ه کبالم آرايبی آن اسبت کب    شرط اصبلی سبخن  

و  ؛اثبر اسبت   بیهبوده و ببی   ،ع ببديع سخن، درست و استوار نباشد، آوردن صنايبندی  استخوان

... پبس  نگار کننبد و دام است، نقشهبنیاد را که مشرف بر ان لش چنان است که ديوار سستمثَ

توجبه   ،کبه فصباحت و بالغبت اسبت     ،صنايع بديع، به شرط اصلی و اساسی آن بايد پیش از

 .(3 :1631همايی، ) داشته باشیم

ی بنبد  طبقبه عیوب مرببوط ببه فصباحت زببان را در دو دسبته       ،ان و اديبانشناس نزبا

ن عناوينی کبه در ضبعف   يتر مهم اند: عیوب مربوط به کلمه و عیوب مربوط به کالم. کرده

 ، مخالفت با قیاس و: تنافر حروف و کراهت در سمعاز استعبارت  ،برشمرد توان میکلمه 

ين تر مهماز را  ید لفظی و تعقید معنویقتع لیف وضعف تأنیز کالم دربارۀ  .غرابت استعمال

 .اند عیوب برشمرده

مالحظبه   ،شبده در بباال   ردهبرشبم  ، با در نظر گبرفتن عیبوبِ  در بررسی رباعیات حافظ

 یها نقیصه ،است ساختهوش آسی  خکالم حافظ را دست ،آنوه بیش از ديگر موارد شود می

کببه از يادشببده عببالوه بببر مببوارد  .سببتنده معنببوی یهبباضببعف تببألیف و تعقیببد و تنافر

 ،رونبد  مبی به شبمار  عیوب مربوط به فصاحت و بالغت زبان  سنتیی رايج و ها بندی طبقه

 ،د از داليل عدم توفیق و اشتهار رباعیات حافظ باشدتوان می گانمواردی که به نظر نگارند

 .تری داد و داوری علمی، تحلیل رباعیاتتا بتوان دربارۀ  شود میبرشمرده  در زيراختصار  به
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 تعقید معنوی .1ب1ب8ب8
آن است که فهم اصل مقصود و مضمون جمله، از جهت استعمال کنايات و مجازات و تخبیالت  »

و  81 و 86رباعیبات  که  رسد میبه نظر  ،اساساين بر . (13: همان) «دور از ذهن، دشوار باشد

ا نخسبتین خوانبدن، بلکبه ببا     تنهبا بب   در ربباعی سبه، نبه    .تعقید معنوی دارنبد  ،حافظ 98

 شود: درستی به خواننده القا نمی های متوالی و متعدد نیز مفهوم مطمح نظر شاعر به خواندن
 گفتم که لببت، گفبت لببم آب حیبات    

 گفتم سبخن تبو، گفبت حبافظ گفتبا     
 

 گفببتم دهنببت، گفببت زهببی حبب  نبببات   

 يبببان صبببلواتگو لطیفبببهشبببادی همبببه 

 

 الللتتبببببببببببببببببببببببببببببببببببا

( 

 )رررر
 

(98 رباعی ،819: 1683 )حافظ،   

ا اينجبا  تب  .رود میال و جوابی پیش خطی سؤۀ رباعی تا مصر  سوم هموون يک گزار

يکبباره بیگانبه    مصر  چهارم، معنبای کبالم ببه    خواندنناگاه با ، ولی گرهی در کار نیست

يعنبی مصبر    ؛ شود مین در  درستی به ها مصرا و ارتباط مصر  چهارم با ديگر  نمايد می

گی دارد: گفتم سخن تو چگونه است و او گفت که حبافظ درببارۀ آن   دخور گرهسوم نوعی 

 يان صلوات!گو لطیفهشادی همه  گفته است:

شود معنا غامض  رباعی پنجم، که مصراعی کنايی است، موج  میچهارمین مصرا  از 

 و دشوار به نظر آيد:
من با کمر تو در میبان کبردم دسبت    

 آن میان چبو بربسبت کمبر   ازپیداست 
 

  تمش که در میان چیزی هسبت پنداش 

 تا من ز کمر چه طرف خواهم بربست
 

(81رباعی ، 818)همان:    

به بیتی شباهت گويا بیت از نظر معنايی  است. «بهره بردن»به معنای « طرف بربستن»

 :است سروده بیان تنگی دهان معشوق که حافظ دردارد 
 فبرد  ينم نبود شبائبه در گبوهر  یش ازب
 

 سبت اللی ااستد خوش نکتهکه دهان تو درين  

 سبببببببببت اسبببببببببتداللی خبببببببببوش

 

(32 :)همان   

ولبی خواننبده را در    ،استمعشوق « کمری باريک»تأکید بر نیز  رباعیآن هدف شاعر در 

 ،86 ربباعی . همونبین در  اندازد میبرداشت و در  معنای نهفته در سخن به شک و شبهه 

 :کند میض و دور از دسترس ناگاه معنای بیت را غاموجود دارد که  «یرباي گرگ» واژۀ
 گشبای  بهشبت و دوزخ آن عقبده  قسام 

 بنمبای  ؟یربباي  تا کی ببود ايبن گبرگ   

 

 مببا را نگببذارد کببه درآيببیم ز پببای     

 افکبن ای شبیر خبدای    سرپنجۀ دشمن

 

(86رباعی ، 818 )همان:  
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ی هبا  اسبتدالل نبود يا  ،با هم ها مصرا معانی نبودن تناس  م يا «تنافر معنوی» .8ب1ب8ب8

 ها گزارهپشت  منطقی

ی ها مصر ی نثر يا ها جملهآن است که »: اند هتعريف کرد گونه اينتنافر معنوی را در بديع 

در معنبی سبازگاری و مناسببت     ها آنمیان اما  تنهايی معنی داشته باشند، نظم هر کدام به

. (11: 1631، همبايی ) «باده پیش آر هرچه بادا بباد  / ملک و دين شود آبادۀ خان مانند: نباشد؛

ولبی ايبن تناسب  در     ،به چشم نیايد نیست که اين تناس  اصالً گونه اين ،رباعیاتدربارۀ 

 ،گان. ببه نظبر نگارنبد   تاببد  مبی ی دوری را برهبا  توجیهر موارد بسیار کمرنگ است و بیشت

 ای متوجه چنین نقیصبه  ،رباعیاتۀ از مجموع 98 و 68 و 88 و 19و  13 و 6 و 1 رباعیات

 :هفتمبا در نظر گرفتن رباعی  تر. کمرنگبرخی تر و  نگپرراست؛ برخی 

 جببز نقببش تببو در نظببر نیامببد مببا را   

 عهدت خواب ارچه خوش آمد همه را در
 

 جببز کببوی تببو رهگببذر نیامببد مببا را  

 حقببا کببه بببه چشببم درنیامببد مببا را  
 

(1رباعی  ،833 :1683، )حافظ   

ۀ ت در عهد و زمانب خوش بودن خواب راح» :خورد میتعارضی به چشم  ،مصر  سومدر 

ست مدحی که از زبان شاعران در وصبف امیبران و امیرزادگبان و    ا عبارتی معموالً« کسی

سبت کبه در ديگبر    ا حبالی و اين در  ،نه در وصف معشوق شود میحکومتی آورده عامالن 

. پس ببا توجبه   است شدهی بر ممدوح بودن چنین معشوقی نا هنشانترين  کوچک ،ها مصرا 

 ،باشبد وق اگبر معشب   ممدوح تصور شود، کبه اين معشوق، که است  يباترز ،به مصر  سوم

 پذير نیست. مصرا  سوم زيبنده و توجیه

و مشبعل   کنبد  میمخاط  را به امید دعوت  ،شاعر 69 رباعیمصرا  اول در  همونین

دوم حرفبی را کبه در    يکبباره در مصبر    ناگاه و به بهاما  ،فروزد میمیدواری را در دل او برا

اند و ببه او  ترسب  مبی مخاط  را از گردش روزگبار  زيرا  ؛کند مینقض  ،است ول زدهمصر  ا

. ببا توجبه ببه    بلبرزد چبون بیبد از گبردش روزگبار     اينکه جز ندارد  ای چارهند که قبوال می

ذهن خواننده انتظار دارد که شباعر او را   ،است که شاعر در مصرا  اول پی ريختهای  همقدم

 :نه به لرزيدن و منفعل شدن ،ندبه پايداری و صالبت دعوت ک

 دار امیببد از چببرخ بببه هرگونببه همببی 

 گفتی کبه پبس از سبیاه، رنگبی نببود     

 

 لببرز چببو بیببد وز گببردش روزگببار مببی 
 پس موی سیاه من چرا گشبت سبفید؟  

 

(69رباعی  ،816 )همان:  
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 سوم: رباعیدر  تأمل يا با

  پببرداز شببود ل قرابببهچببون غنوببۀ گُبب
 ابفبارغ دلِ آن کسبی کببه ماننبد حببب   

 

 سباز شبود   نرگس به هبوایِ مبی قبدح    
 هببم در سببرِ میخانببه سببرانداز شببود  

   
(6رباعی  ،833)همان:   

بلکبه بیگانبه هبم     ،تنها آشبکار نیسبت   س  معنايی بیت اول با بیت دوم نهارتباط و تنا

 :و يا نمايد می

 شببکار بببر دسببتم نببه آن جببام طببرب

 آن می که چو زنجیر بپیوبد ببر خبود   
 

 گبار ببر دسبتم نبه    وان ساغر چبون ن  

 شببدم بیببار بببر دسببتم نببه    ديوانببه
 

(88رباعی  ،818)همان:   

« پیویبدن » ببا در نظبر گبرفتن وجبه شببهِ      ،«زنجیر»به « می»که تشبیه  آيد میبه نظر 

هرچنبد  پیوشی هموون زنجیر در نظر گرفبت و   ،برای می توان مینزيرا  ؛آيد میمناس  ن

 .شود میتجويز نی ا ديوانههیچ  ای، می برديوانهست بر دستان ا زنجیر عالجی

حاصل از ستم در دنیا ۀ . نتیجکند میحافظ ستم و ستمگری را نفی  ،ديگری در رباعی

. در ببرد  مبی  سبؤال را زيبر   ها آند و دان میحاصل از خماری و درد مستی برابر ۀ را با نتیج

 مصبرا  و بالفاصبله آن را در   گويد میهزار سال شادی جهان  سخن از هفت ،مصرا  سوم

و مخاطب  را در   کنبد  میروزه تشبیه  هفتۀ دکحنتو دنیا را به سرای م کند میچهارم نفی 

هبزار   هفبت  شبادیِ ۀ ست با داشتن پشتوانا . اگر جهان جايیپیواند میبین اين دو تعبیر در

چه دفباعی  ، و اگر اين است کند میروزه مشابه  ، پس چرا آن را به سرای محنت هفتساله

 ؟کردر  سوم مصاز  توان می

 ارزد نببی دولببت دنیببا بببه سببتم مببی   
 سبباله شببادی جهببان هببزار نببه هفببت

 

  ارزد ت مسببتیش الببم مببی  نببی لببذ  
 ارزد ايببن محنببت هفببت روز غببم مببی 

 

(98رباعی ، 819)همان:   

 رباعی:اين در  تأمل و يا با

 در ببباغ چببو شببد ببباد صبببا دايببۀ گببل
 از سايه به خورشید اگرت هسبت امبان  

 

 رايبببۀ گبببل  وار پی بربسبببت مشببباطه  
 خورشیدرُخی طلب  کبن و سبايۀ گبل    

 

(68رباعی ، 815 )همان:  

گل در اينجا گلی پناه آورد. ۀ که از گزند روزگار به ساي کند میشاعر مخاط  را دعوت 
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منطقی به نظر  ،آنونان که بايد« گل نشستنۀ در ساي»باز هم اما  ،استعاره از معشوق است

از قبد   ای اسبتعاره حبافظ   ،که در چنبین فضبايی   بود یتر م هو پسنديدتر  هو بايست رسد مین

. همونبین ببا دقبت در    آورد مبی  يی هموون انوا  درختانها به مشبهمعشوق با استفاده از 

 رباعی:اين فحوای کالم 

  راسبت  ماند میماهی که قدش به سرو 
 ای پیشکشببش کببردم گفببت دسببتارچه

 

  آراسبت  آيینه به دست و روی خود مبی  
 خیالی که تو راسبت زهی  ،وصلم طلبی

 

 

(13رباعی  ،811 :)همان  

، بهبايی را ببه معشبوق پیشبکش کبرده باشبد       که شاعر بايد چیز گران آيد مینین برچ

مصبغر دسبتار، دسبتار    »سبت:  ا دارای چنبین معناهبايی   ها نامه لغتکه دستارچه در  صورتیدر

معبین،  ) «کوچبک ۀ عمامب دستار يبا  » و («دستارچه»ذيل  ،1611، دهخدا) «کوچک، روپا  و دستمال

و ايبن   («دسبتارچه »، ذيبل  1621عمیبد،  ) «حوله ، دستمال،دستار کوچک»و  («دستارچه»، ذيل 1639

در اين رباعی خوش  ای تحفهايجاد خواهد کرد. بنابراين يا استفاده از چنین  ای گونه تعارض

ن اشباره  ببدا  هبا  فرهنبگ ارزشمند جز آنوه در  ای تحفهمعادل است و يا دستارچه  ننشسته

را طلبب   ال پیشببکش آن بببه معشببوق، وصببل معشببوقدر قببب شببده، داشببته کببه شبباعر

 .است کرده می

 پايانینهايی در مصر  ۀ ضرب نبودِ .6ب1ب8ب8

ديگبر انبوا     و کوتاه که در مقايسه با مثنوی و قصیده و غزل يبا  ست موجزا رباعی قالبی

گبو و   سبرا بايبد کوتباه    عی. شباعر رببا  دهبد  مبی يی را به شباعر ن سرا سخنمجال  ،ها قال 

درونیات خود را تنها و تنها به تن چهبار  ۀ مايه و خمیرماي موجزسرای باشد. بايد بتواند جان

ممتباز   ،شبعری هبای   قالب  است که قال  رباعی را از ديگبر  ويژگی مصر  بريزد و همین 

عمل کند  پتکیۀ مثاب مصرا  نهايی بتواند بهتا ند چین میيی که مقدمه ها مصرا . است کرده

 يکباره از زمین و زمان برچیندت. و به

را آهنگبی   است ضرب مصرا  پايانی نتوانسته که شود میمشاهده  63 در رباعی تأمل با

، آورد مبی بنوازد. مدعايی که شاعر در مصر  نهايی ببر ادای خبود    ،رباعی استۀ که بايست

. در کند میننده را مجاب نو اين خوانیز ندارد حسن تعلیلی و علتی موجه و عقالنی نیست 

مباهی کبه خورشبید     ؛کند میمعشوق را به ماه ش  چهارده تشبیه  ،ابتدا شاعر ،اين رباعی
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خدمتی به معشوق  ورشید را نیز همین خوشاست و علت تابندگی خ کمر به بندگی او بسته

از  ،است هکه قبل از بنده آمد« تای ربط»و « تابنده»و « بنده» د. هرچند حضور دو واژۀدان می

شده از کالم  برداشته غايیِ ولی در اينجا کارمان با معنایِ ،نظر بديعی جناس زيبايی ساخته

ببر بیبت نخسبت     ای گونهوم تکراربیت د ،واقع آن. در ی بديعی و بیانیِها است و نه آويزه

 آن:ۀ رسانند اوج کننده و به نه تمام ،است

 سبت  هرا بنبده شبد  و تو بدری و خورشبید تب  

 کببببه از شببببعا ِ دورِ رخِ تببببو یرو زآن
 

 سبت  هتابنبده شبد   ،سبت  تا بندۀ تو شده 

 سبت  هتابنبده شبد   و مباهْ  منیر خورشیدْ

 

 

(63رباعی ، 819 :1683)حافظ،    

 است: صی به شعر نبخشیدههیچ برجستگی و تشخ ،زيردر رباعی مصرا  چهارم و يا 

 گببو  مببیای ببباد حببديث مببن نهببانش 

 یبرد سان کبه ماللبش گ   نه بدانگو  می

 

 گبو   مبی سرّ دل مبن ببه صبد زببانش      

 گببو سبخنی و در میببانش مبی  گببو  مبی 

 

  

(18رباعی ، 818 )همان:   

 سوژه ادبی و فرهنگی باۀ از نظر پشتوان نداشتن نمادتطابق  .9ب1ب8ب8

در ادبیبات  مثالً  ند؛پذيرتأويل و تفسیر ،هر کشوری ادبیِۀ با توجه به پیشین نمادها معموالً

ند توان میاين نمادها  است. و آزادگی بخشندگینماد يا سمبل « حاتم طايی» ،ايران و عرب

اگر از نظر منطقی بتوان ذهبن خواننبده را ببرای     ؛ البتهشوندتر  هيافت پذير و تعمیم گسترش

 صبحبت از  ،در سه مصرا  نخسبت  ،چهارمدر رباعی . ساختپذيرش چنین تعمیمی آماده 

ببرای  ای  هبردن اسبت و دلیبل بايسبت    ا يار به سردنج بای  هو گوش بازی میگساری و عشق

 صبورتی  در ،از نظر عقالنیزيرا  در شعر وجود ندارد؛ حاتم طايی  ِتناس يکباره و بی حضور

که آستین تالش و کوشش را باال زده باشند و نان را از عمل  برند میت ناز حاتم طايی منّ

ی با بربط و نی در کنج فراغتی نه جايی که قرار است با شاهد شوخ و شنگ ،خويش خورند

که رگ و پی را به وجبد  ای  هسرمست از باد اندامِ سته باشند و با معشوق گلبا جام می نش

 خوش. ،است آورده

  با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی چون

 گببرم شببود ز ببباده مببا را رگ و پببیچببون 
 

  مبی  ی و يبک شیشبۀ  کنجی و فراغتب  

 منّببت نبببريم يببک جببو از حبباتم طببی
 

  

(9رباعی، 833)همان:    
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 وجود ابیات تقلیدی .5ب1ب8ب8

 ،برد میکار مضامینی که حافظ در اشعار خود به برخی از ما پوشیده نیست که  کدام هیچبر 

، «حق سعدی به گبردن حبافظ  »يک مقاله به نام  تنها در .تاو نیس گویِ ذهن بداههۀ زايید

متعدد و بسیاری که حافظ را وامدار سعدی به موارد  (669ب685: 1616)بهاءالدين خرمشاهی 

ن اسبماعیل  البدي  کمبال  ثر ازمتبأ  و حافظ را در غزل بیش از همه است اشاره کرده ،ساخته

زببانی در   اين تقلیبدِ . (681 همان:) ددان میخواجوی کرمانی و شیخ اجل سعدی  اصفهانی و

 :(811:1683) حافظ 12رباعی نمونه، برای  ؛خورد می رباعیات او نیز به چشم

  تببر سببت شببراب اولببی ا ايببام شببباب

 سبت خبراب   سر رباطی عالم همه سربه
 

 تببر بببا سبببزخطان بببادۀ نبباب اولببی    

 تببر در جببای خببراب هببم خببراب اولببی

 

 :(633: 1638) ين رباعی نظامیااز ست ا تقلیدی

  تببر شببراب اولببی ،از هرچببه خببورد مببرد

 و جايی نیستاست و در عالم چو خراب

 

 تببر نبباب اولببی هببا بببادۀ   در بتکببده 

 تببر در جببای خببراب هببم خببراب اولببی
 

 در رباعیات اسمیوصفی و  یها گروهبعضی از نیافتن توفیق  .3ب1ب8ب8

ايشان ببا صبفاتی   و از کند  توصیف و تمجید میامام اول شیعیان از حافظ  ،يکمدر رباعی 

که در اينجا  ای نکته. کند میياد  «ساقی کوثر»و  «قنبرۀ خواج» و« خیبر درِۀ نندکَ» هموون

، استفاده از صفت درسان میشناسی به بحران  و شعر را از نظر آسی است  برانگیز تأملکمی 

صفاتی هستند که ببه  « ساقی کوثر» و« در خیبرۀ نندبرکَ»است. صفاتی مثل  «قنبر خواجۀ»

ند. هبر کسبی سبزاوار آن    بخشب  میای  هی عمدها تشخصی خود برجستگی و ها موصوف

کوثر در بهشت الهی باشد و نه هر کسی توان آن را دارد که بتواند ۀ نیست که ساقی چشم

گیرد. استفاده از ايبن دو صبفت ببرای موصبوفی     بزرگ خیبر را بگشايد و بر دست ۀ درواز

« قنببر ۀ خواج»ولی استفاده از صفتی هموون  است،بسیار بايسته و سزاوار   ()هموون علی

و خواجه و سبرور قنببر ببودن نبايبد     بود  هردقنبر بَزيرا  ؛چنین مقامی نیستندان سزاوار چ

 اشد که بتوان از آن چنین ياد کرد:مباهات و برتری بۀ ماي ،چون علی ای یبرای مقام علو

 ننبببدۀ در خیببببر پبببرس مبببردی ز کَ

 گر طال  فیض حق به صبدقی حبافظ  

 

  قنبببر پببرس  اسببرار کببرم ز خواجببۀ   

 سبباقی کببوثر پببرس  سرچشببمۀ آن ز

 

(1رباعی  ،833: 1683)حافظ،    
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 ی هنری موفقها استداللبدون خلق  ،ی تصويرها گزارهاز  ساده ی خطیها گزارشۀ ارائ .1ب1ب8ب8

چیبزی   بیان يک گزارش خطی از آن که رباعی صرفاً آيد میاز رباعیات به نظر  ای پارهدر 

و تنها دون تشخص خاص هنری. تنها ب ،است کرده شاعر شاهد آن بوده يا تصور است که

 و 83و  18و  3ی هبا  ربباعی  ۀ جذابی در کالم؛گونه آراي ست بدون هیچايک روايت خطی 

 :اند گونه ايناز  66

  دل از جفایِ دشمن درکش !ای دوست

 گبویِ گريببان بگشبای    ،با اهبل هنبر  
 

  بببا روی نکببو شببراب روشببن درکببش  

 وز نبببااهالن تمبببام دامبببن درکبببش 

 

  

(3 رباعی ،818 :)همان  

 گببو مببیحببديث مببن نهببانش  !ای ببباد

 سان کبه ماللبش گیبرد    نه بدانگو  می

 

 گبو  سرّ دل مبن ببه صبد زببانش مبی      

 گببو سبخنی و در میببانش مبی  گببو  مبی 
 

  

(18رباعی ، 818 :همان)   

 بايبد ببود   با می ببه کنبار جبوی مبی    

 اين مدت عمر ما چو گل ده روز است
 

 بايببد بببود جببوی مببی وز غصببه کنبباره 

 بايبد ببود   روی مبی  لب  و تبازه   ندانخ
 

(83، رباعی 818)همان:    

 آيببد نفسببی مببی ايببن گببل ز بببرِ هببم

 شا پیوسببته ازان روی کببنم همببدمی 
 

 آيببد شببادی بببه دلببم ازو بسببی مببی  

 آيبد  م ببوی کسبی مبی   ا کز رنبگ وی 
 

(66، رباعی 816همان: )  

 ی هنری نهفته در رباعیاتها زيبايی .8ب8ب8

 بیببا  انگیببز و  برگیببر شببراب طببرب   

 مشنو سخن خصم کبه بنشبین و مبرو   
 

  بشنو ز من اين نکته کبه برخیبز و بیبا    

 پنهببان ز رقیبب  سببفله بسببتیز و بیببا  

 

(68 رباعی، 816 )همان:   

تقبابلی ببه    ،هبا  مصرا فعل امر در پايان زياد حافظ با استفاده از بسامد  ،در اين رباعی

که همديگر را  ،امریپیاپی  صرا . وجود چهار ماست بخشیدهحالت ايستايی و پويايی فعل 

برگیر، بیبا، بسبتیز، بیبا،    ) هی پیاپیو ن ده فعل امر، استفاده از کنند میايی تقويت از نظر معن

ی سوم ها مصرا و تقابل زيبای اين افعال در  بیتدر دو  (مشنو، بنشین، مرو، بشنو، برخیز، بیا

پويايی و تحر  و زيبايی  ،از نظر بصری مرو، بیا() و بنشین، برخیز() و بشنو( مشنو،) و چهارم

 است. بخشیدهرباعی به  ای ويژه
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استفاده از کلماتی هموون: مباه، آب زالل، جامبه برکشبیدن معشبوق،      ،88رباعی در 

. در کنبد  میتر  ايماژ حاصل از کلمات را مجسم ،ها واژههمنشینی اين ۀ سنگ خاره و طريق

معشبوق، دل او را   تنِ پوستِ نازکیِ و در ورایِديد  توان میسنگ خاره را  ،آب نازکیِ پسِ

 افتاده درچشمه قرابت عکس ماهِ .از ناز و نیازای  هتنید درهم است؛تر  هخار خارا، که از سنگ

قبدرت ايمباژ ايبن     رامون سنگ،و ماه پی پیرامون دو ماه غنوده، چشمۀ درچشمه با معشوقِ

 :است هساخترباعی را بسیار برجسته 

 ود نبدارد ببه جمبال   ماهی کبه نظیبر خب   

 در سبببینه دلبببش ز نبببازکی بتبببوان ديبببد 
 

 خال چون جامه ز تن برکشد آن مشکین 

 ماننبببدۀ سبببنگ خببباره در آب زالل  
 

(88رباعی ، 811 )همان:  

رم، جز، خود، ندا» در مصر  اول بعد از کلماتِ پیدر های متوالی و پی مکث ،5 در رباعی

و در مصبرا  سبوم بعبد از    « جز، غم دارم،عشق، بد، ن» و در مصر  دوم بعد از کلماتِ «غم

، فضبای  «غبم  نامزد، جز،» کلماتِ را  چهارم بعد ازو در مص «درد جز، ،يدمند وفا،» کلماتِ

، «ص»يی چبون  ها جوا. همونین وجود است کردهرباعی را بسیار سرد و سنگین و غمگنانه 

سوس و حسرتی است که حالت اف ۀکنندنوعی القا به ،ها مصرا در  ها آنر و تکرا« س»، «ز»

 صل، ندارم، وفا،حا» هایِ در واژه« الف»بلند مصوت همونین تکرار  .دخیز میاز دل شاعر بر

 است: به رباعی بخشیده ای گونه ، حالت آه«نامزد

 من حاصلِ عمرِ خود نبدارم جبز غبم   

 يببک همببدمِ باوفببا نديببدم جببز درد  
 

 

 در عشق ز نیک و بد نبدارم جبز غبم   

 جببز غببم يببک مببونس نببامزد نببدارم
 

 

(5رباعی ، 833 )همان:  

 به نظاره نشست: 81 رباعی در توان میرا  آرايی واجۀ بجا و شايستۀ همونین استفاد

 رد ويرانببۀ عمببر سببیالب گرفببت گَبب  

 خوش بکشد بیدار شو ای خواجه که خوش
 

 ری نهبباد پیمانببۀ عمببر  آغبباز پُبب  و 

 ال زمانببه رخببت از خانببۀ عمببر حمبب
 

(81رباعی ، 811 )همان:   

 ،مخبت ببودن ايبن واج   و ز «خ»ی پیاپی و پشت سبر هبم   ها واجار تکر ،رباعی اين در

صدای سايش و کشیده شدن رختی است که حمبال زمانبه دارد آن را از   ۀ کنندنوعی القا به

 .برد مید و بیرون کشان میعمر ۀ خان

از نو  تشبیه حسبی ببه حسبی     ،کند میبیشتر تشبیهاتی که حافظ در رباعیات استفاده 
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 ،83 . در ربباعی است ه ندرت بهره بردهب پیویده و انتزاعی ی از تشبیهات معقول واست. و

، جذابیت دهد میل  معشوق  شاعر با بیان تصويری و توصیفی که از گیسو و بر و دوش و

. تشبیه گیسوان معشوق به سبنبل، تبن ببه    دبخش می ای ويژه انگیزی بیت را غنای و خیال

 را برای يک مشببه  به مشبهچندين و چند  آوردن و شراب،عدن  رّدُ به ياقوت و سمن، ل 

عد ايهام دارد، شعر را از بُکه در اين بیت « مدام»ۀ . استفاده از واژاست هساختراحتی هموار  به

 .اند هجناس آفريدنیز  «روح»و  «راح»است.  ی بديعی گسترش دادهها جاذبه

  ای سبببايۀ سبببنبلت سبببمن پبببرورده 
 پبرور  یهموون ل  خود مدام جبان مب  

 

  يببباقوت لببببت درّ عبببدن پبببرورده    
 ست به تبن پبرورده   زان راح که روحی

 
 

(83 رباعی، 816 )همان:   

 روايی در پیوند با تصويرسازیۀ زمین .6ب8ب8

که حضبور ايبن   توان ديد  می ،ی روايی بررسی شودها زمینهاگر قرار باشد رباعیات از ديدگاه 

الضبمیر شباعر    زبان بیبان مبافی   ،رباعی ازآنجاکه. رددا ای ويژهجايگاه  ،نیز در رباعیات عنصر

 شاعر پرده بردارد. ای لحظهو درونیات و نفسانیات  ها «من»د از توان میاست، 

میت و خلبوص گوينبده ببه شبنونده     انتقال صمی ،ی رباعیات شاعرها ويژگیين تر مهميکی از 

 ۀزيسبت ۀ تجربب  احساسبات و عواطبف واقعبی شباعر و ببه عببارتی      ۀ دهنبد  زيرا نشبان  است؛

(experience lived)      ادببی ۀ خبود شباعر اسبت کبه در تجربب (Lerned experience)  او

بیش از ديگبران ببه آگباهی و روشبنی      ،ی درونیها کننده با اين تجربهعنوان اولین برخورد به

 .(985: 1631، نوروزی) رسد می

« مبن » خصشب  ، ضبمیر اول ربباعی  رباعی حافظ، در هفت 95مجمو  از  ،در اين میان

 يبک و « مبا » رباعی با ضبمیر  يکشخص و  اول« م»رباعی با ضمیر  چهارده. شود میديده 

 .اند هآمد« يم»مورد هم با ضمیر 

بندی زير  تقسیم ها آنداشته باشند که برای  ندتوان میگونی ی گوناها حالت ،رواياتاين 

 :رسد می موجه به نظر

 ب توصیفی رباعیات روايی .1ب6ب8ب8

  شببکار بببر دسببتم نببه  بآن جببام طببر
 ببر خبود   بپیوبد آن می که چو زنجیر 

 

 وان سبباغر چببون نگببار بببر دسببتم نببه 
 شببدم بیببار بببر دسببتم نببه     ديوانببه

   
(88 رباعی ،818: 1683)حافظ،    
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 حکايتی ب رباعیات روايی .8ب6ب8ب8

 اول ببببه وفبببا مبببیِ وصبببالم درداد  
 آب دو ديببده و پببر از آتببش دل   رپُبب

 

 دردادخبببا  ره او شبببدم ببببه ببببادم  
 دادجبام جفبا را سبر    ،چون مست شدم

 

(65رباعی  ،816 )همان:   

 ای مناظره برباعیات روايی  .6ب6ب8ب8

  گفتم که لببت، گفبت لببم آب حیبات    
 گفببتم سببخن تببو، گفببت حببافظ گفتببا

 

 يببان صببلواتگو لطیفببهشببادی همببه  

   نببات گفتم دهنبت گفبت زهبی حَب    

 

(98 رباعی، 819 )همان:   

 کاربرد خطابه .6ب8

کاربرد خطابه است. برای برقراری ارتباط  ،آيد چشم میديگر که در رباعیات به ۀ برجستۀ تنک

و يبا از   برنبد  مبی بهبره  ی امر و نهی در ابتدا يا انتهای اشعار ها فعليا از  معموالً ،با مخاط 

ببه لحنبی    دتوانب  مبی شباعر   ،«شبما »يا « تو»با استفاده از ضمیر نیز گاهی حروف ندا و منادا. 

که بیشترين نقبش را در ايبن    شود میبی دست يابد. در بررسی رباعیات حافظ مالحظه خطا

ثیر صبوفیان  شبايد ايبن اسبتفادۀ خطبابی، تبأ      .کشبند  مبی  ، افعال امر و نهی ببه دوش میان

سیاسی پنهان و  ه و رباعی را در خدمت نوعی مبارزۀگويی باشد که پیش از حافظ زيست رباعی

 .(159ب183و  91ب93 :1621شمیسا،  نک.) اند ه کار بردهردم بم ی برای بیداری تودۀابزار

 رباعیات حافظ( مايۀ درون) سطح فکری .9ب8

 مضامین زير دانست:ۀ زيرمجموع ،هماي درونرباعیات را از نظر  توان می

 مضامین عاشقانه .1ب9ب8

 ندا در وصف سیمای ظاهری معشوق یماًقتی که مستابیا .1ب1ب9ب8

 ،نبد پرداز مبی ف سبیمای معشبوق حبافظ    یوصب ببه ت يی کبه  هبا  ببه  شببه م ،در اين رباعیات

ی هبا  ببه  مشببه  «نرگس، گبل، سبنبل   خور، غنوه، بدر، خورشید،». ندا تکراریيی ها به مشبه

دهبانش   ،و لعل آبدار آب حیاتل  وی به ، حر بابلند. چشم معشوق به سِا صورت معشوق

و  مانبد  مبی  قدش ببه سبرو   است و زلفش عنبر .اند تشبیه شده نبات  ّحَ کوثر وۀ چشمبه 

چیبزی اسبت کبه     هايبت باريبک ببودنْ   و کمر و میانش از ن رنگ او چون گل استبس. 

در ترسبیم سبیمای    ای ینوآور ،ها به مشبهفراتر از اين بندد.  نمیاز او بر ای طرفهکسی  هیچ

 :آيد يی که در ادامه میها نمونه مانند. شود میمعشوق در رباعیات ديده ن
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 که سحر بابل است اسبتادش چشم تو 

 آن گوش که حلقه زد در گوش جمال
 

 هبا ببرود از يببادش   يبارب کبه فسببون   

 آويبببزۀ در ز نظبببم حبببافظ ببببادش 
 

 (15، رباعی 811 :1683حافظ، )

 راست ماند میماهی که قدش به سرو 

 ای پیشکشبش کبردم گفبت    دستارچه
 

 آراسبت  آيینه بدست و روی خبود مبی   

 راسبت وصلم طلبی زهی خیالی که تو 
 

 (13)همان: رباعی 

 گفتم که لبت، گفبت لببم آب حیبات   

 گفتم سبخن تبو، گفبت حبافظ گفتبا     
 

 گفتم دهنت، گفت زهبی حب  نببات    

 گويببان صببلوات شببادی همببه لطیفببه
 

 (98، رباعی 819: همان)

 از راز و نیازهای عاشقانهای  هی ذهنی عاشقانه همراه با آمیزها زمینهرباعیاتی با . 8ب1ب9ب8

 :اند گونه اين زيرسه رباعی 

 جببز نقببش تببو در نظببر نیامببد مببا را    

 خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت
 

 جببز کببوی تببو رهگببذر نیامببد مببا را  

 حقببا کببه بببه چشببم درنیامببد مببا را 
 

(1 رباعی، 833 :)همان   

 گبو  حبديث مبن نهبانش مبی     !ای باد

 سان که ماللبش گیبرد   نه بدانگو  می
 

 گبو  دل من ببه صبد زببانش مبی     سرّ 

 گبو  سبخنی و در میبانش مبی   گبو   می
 

(18 رباعی، 818 )همان:   

 اول ببببه وفبببا مبببی وصبببالم درداد  

 پببر آب دو ديببده و پببر از آتببش دل  
 

 جبام وفبا را سبرداد    ،چون مست شدم 

 خببا  ره او شببدم بببه بببادم بببرداد   
 

(65، رباعی 816)همان:   

 مضامین فلسفی .8ب9ب8

تبرين   اسبت. برجسبته   يج بودهزبان را فارسیطرح مسائل فلسفی از ديرباز در میان شاعران 

ايبن   .(98: 1698هبدايت،  ) خیبام اسبت  در شعر  ،نمود و حضور اين مضامین در قال  رباعی

 های زير نمود دارد: مضامین در شعر حافظ به گونه

 مضامین خمری .1ب8ب9ب8

 :شود میآن ذکر ۀ چنین مضمونی دارند که چند نمون 68، 83، 88، 12، 3، 6ی ها رباعی
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 تبببر م شبابسبببت شبببراب اولبببیايبببا

 عالم همه سربسر رباطی است خبراب 
 

تببر بببا سبببزخطان بببادا نبباب اولببی     

تبر  در جای خبراب هبم خبراب اولبی      

(12، رباعی 811: 1683حافظ، )  

 ببود  بايبد  مبی با می ببه کنبار جبوی    

 اين مدت عمر ما چو گل ده روز است
 

بببود بايببد مببیوز غصببه کنببار جببوی    

ببود  يبد با مبی روی  لب  و تبازه   خندان  

(83، رباعی 818)همان:   

 انگیببز و بیببا  برگیببر شببراب طببرب  

 مشنو سخن خصم که بنشبین و مبرو  
 

 پنهببان ز رقیبب  سببفله بسببتیز و بیببا  

 بشنو ز من اين نکته که برخیبز و بیبا  

(68، رباعی 816)همان:   

 شمری غنیمت اغتنام وقت و دم .8ب8ب9ب8

 در سبببنبلش آويخبببتم از روی نیببباز 

 زلفببم بگببذار گفتببا کببه لبببم بگیببر و 
 

 زده را کببار بسبباز گفببتم مببن سببودا  

 در عیش خوش آويز نبه در عمبر دراز  
 

(11، رباعی 818)همان:   

 سببیالب گرفببت گَببرد ويرانببۀ عمببر    

 خوش بکشد بیدار شو ای خواجه که خوش
 

 و آغبباز پُببری نهبباده پیمانببۀ عمببر    

 حمّببال زمانببه رخببت از خانببۀ عمببر  

(81، رباعی 811)همان:   

 يی فلسفیگرا پوچ ای گونهبه جبر و تقاد اع .6ب8ب9ب8

حکبم قضبا و قبدرت    با قاطعیت درببارۀ   ، حافظششمرباعی در فقط  ،رباعیاتاز بین تمام 

 است: و فراتر از آن نرفته ،گويد میجبری او بر سرنوشت انسان سخن 

 سبت ا زيبر بباری دگبر   ه هر روز دلم ب

 گويبد  مبی قضبا   ،کبنم  من جهد همبی 
 

 سبت ا رمن ز هجر خاری دگب  در ديدۀ 

 سبت ا بیرون ز کفايت تو کباری دگبر  
 

(3، رباعی 833)همان:   

 مضامین اخالقی .6ب9ب8

د و در دو مورد پرداز میو نکوهش ستم و ستمگری يک مورد به نفی  حافظ در رباعیات در

مضامین ديگری هموون توصیه ببه   محدود بودن تعداد رباعیات،سب  ه بی. گر موعظهبه 

جويی، توصیه به  شینی و عزلت، توصیه به عدل، نکوهش عی ن لق، ستايش گوشهخُ نیکی

سرايان قبل و بعبد   که گاه مضامین اخالقی ديگر رباعیصفای باطنی و ديگر موارد مشابه 

 جايی ندارند.حافظ رباعیات  ، دراند هاز او را تشکیل داد
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 نکوهش بیدادگری .1ب6ب9ب8

 ارزد نببی دولببت دنیببا بببه سببتم مببی  

 دی جهببانسبباله شببا هببزار نببه هفببت
 

ارزد ش الببم مببی ا ت مسببتینببی لببذ    

ارزد ايببن محنببت هفببت روز غببم مببی  

(98، رباعی 819)همان:   

 یگر موعظه .8ب6ب9ب8

 دل از جفای دشمن درکش !ای دوست

 گريببان بگشبای   گبویِ  ،با اهبل هنبر  
 

 بببا روی نکببو شببراب روشببن درکببش 

 وز نبببااهالن تمبببام دامبببن درکبببش

(3، رباعی 818)همان:   

 مذهبی مضامین .9ب9ب8

کبه   اختصباص دارد   () ببه وصبف حضبرت علبی     86 و 1ی هبا  ربباعی  ،عیات حافظربادر 

 :است ه ساختهو کرامت و ساقی کوثر بودن ايشان را برجست ی قدرت و شجاعتها ويژگی

 مبببردی ز کننبببدۀ درِ خیببببر پبببرس

 گر طال  فیض حق به صدقی حبافظ 
 

 اسببرار کببرم ز خواجبب  قنبببر پببرس    

پببرسسرچشببمۀ آن ز سبباقی کببوثر    

(1، رباعی 833)همان:   

 گشبای قسام بهشت و دوزخ آن عقده

 تا کبی ببود ايبن گبرگ رببائی بنمبا      
 

 پبببایمبببا را نگبببذارد کبببه درآئبببیم ز 

 سر پنجۀ دشمن فکن ای شبیر خبدای  
 

(86، رباعی 818)همان:   

 مضامین صوفیانه .5ب9ب8

 گر هموو من افتبادۀ ايبن دام شبوی   

 سبوزيم  ما عاشق و رند و مست و عالم
 

 ای بس که خراب بباده و جبام شبوی    

اگرنببه بببدنام شببوی ،بببا مببا منشببین  

(8، رباعی 833)همان:   

 عشببق رخ يببار بببر مببن زار مگیببر   

 دانبی  صوفی! چو تو رسم رهروان مبی 
 

دالن رنببد خمّببار مگیببر   بببر خسببته    

 بببر مببردم رنببد، نکتببه بسببیار مگیببر  

(61، رباعی 816)همان:   

 ها گونه گاليه .3ب9ب8

و  ،گاه از عمر و ،گاه از بخت و مراد و طالع يد؛گشا میحافظ ل  به گاليه  ،در اين رباعیات

 گله دارد: معشوقاز گاه 
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 گاليه از طالع .1ب3ب9ب8

 عمبببری ز پبببیِ مبببراد ضبببايع دارم 

 را دوسبت شبدم  وکه بگفتم که ت با هر
 

 وز دورِ فلببک چیسببت کببه نببافع دارم  

وه که چبه طبالع دارم   ،من شد دشمن  

(11، رباعی 811)همان:   

 از عمر گاليه .8ب3ب9ب8

 من حاصل عمر خبود نبدارم جبز غبم    

 يببک همببدم باوفببا نديببدم جببز درد  
 

 در عشق ز نیک و بد نبدارم جبز غبم    

 يببک مببونس نببامزد نببدارم جببز غببم 

(5، رباعی 833)همان:   

 گاليه از معشوق .6ب3ب9ب8

 نی قصبۀ آن شبمع چگبل بتبوان گفبت     

 ست که نیستا غم در دل تنگ من از آن
 

دل بتبوان گفبت   دل سبوخته  نی حبال      

دل بتوان گفت يک دوست که با او غم  

(2، رباعی 818)همان:   

 هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شبد 

 ست عجب  ا گويند ش  آبستن و اين
 

تبردامن شبد   ،وی کبه ببود  رَ هر پبا     

از چببه آبسببتن شببد ،و مببرد نديببداکبب  

(19، رباعی 818)همان:   

 ود ازببار  میچشمت که فسون و رنگ 

 نفسبان  زود ملبول گشبتی از هبم   بس 
 

ود ازببار  مبی افسوس کبه تیبر جنبگ       

ود ازبببار مببیآه از دل تببو کببه سببنگ   

(61، رباعی 819)همان:   

مضبامین ديگبری هموبون     ،عصبران حبافظ   در رباعیات ديگر هم ،فراتر از موارد فوق

ثايی ی وحدت وجودی، مدح و ثنا، هجو و هجا، رباعیات رها هماي درونمضامین صوفیانه با 

 ،هبا  آنبا توجه به محبدود ببودن    ،که در رباعیات حافظ خورد میبه چشم  ...وای  هو مفاخر

 .شود میديده ن ین مضامینیچن

  نتیجه. 6

 .دارد ادبی توفیق بیشتریی ها قال شاعری در يکی از  که هر دهد میادبیات نشان  اريخت

 شناسبانه و عباطفی و   هستیبینی و تمايالت  جهانممکن است  لهاين مسئ ين دلیلتر مهم

 ،اسبت  سرايی رباعی بديل بیکه خیام استاد  مشهود است ،مثالبرای  ؛انديشگی شاعر باشد

ۀ طنطنب . غبزل  حبافظ در  و ،در مثنبوی و نظامی  فردوسی بوده،موفق  باباطاهر در دوبیتی

ی هبا  چوب مناسببی ببرای انديشبه   که چهار شود میو پیام آن باعث  وزن و حس رباعی و



 65/ نقد بالغی و سبکی رباعیات حافظ

قصد بر اين بوده کبه ببا توجبه ببه      مقالۀ حاضر،در  .به شمار آيد ختیشنا هستی و فلسفی

ببه   .شود و واشکافیبررسی ديدی نو با سرايی، رباعیات او  جهانگیر حافظ در غزلشهرت 

فکبری محبک    یات شاعر در سه سطح زبانی و ادببی و که رباع است شدهاين منظور سعی 

 :شود میاشاره ين مباحث ابه کلیاتی از  ادامه،در  .يدآزده 

ی خاصی را برای زبان رباعیات حافظ برشمرد و ها ويژگی توان میاز نظر سطح زبانی ن

مزگبان تغزلبی، رمزگبان نهباد     رمزگان خرابباتی، ر » يی هموونها واژهبا رمز زبان رباعیات

 زبان در قرن هشتم است.ۀ قدرت سیطر پیرو و تالیِ ،«رمزگان نهاد سیاست شريعت،

حبافظ گباه   . گیرد می ادبیات غنايی قرارۀ مجموعرباعیات حافظ زير ،سطح ادبی ز نظرا

 مبواردی نیبز  در اما  های هنری رباعیات دست يازيد، ی در آفرينشبديل بیبه خلق تصاوير 

ببه صبورت گبذرا    اين موارد را  .است رباعیات وارد ساختهاين يی را به بافت کالن ها آسی 

 ی کرد:بند طبقهدر عناوين زير  توان می

 ؛تعقید معنویب 

 ؛ها با هم تنافر معنوی يا متناس  نبودن معنی مصرا ب 

 ؛ی در مصر  پايانیب نبود ضربۀ نهاي

 ؛های ادبی و فرهنگی با سوژه طابق نداشتن نماد از نظر پشتوانهتب 

 ؛ود ابیات تقلیدیب وج

 ؛های وصفی و اسمی در رباعیات ب توفیق نیافتن برخی از گروه

 .های هنری موفق بدون خلق استدالل های تصوير ز گزارههای خطی ساده ا گزارش ب ارائۀ

باشبی،   شبمری، خبوش   غنیمبت  دم» هموبون  ای یفلسف نظر سطح فکری، مضامیناز 

مثببل  مضببامین اخالقببیو  «جبرگرايببی» و مضببامین اعتقببادی ماننببد« پببروری معشببوق

ی هبا  همايب  درونمذهبی،  مضامین صوفیانه و مضامین و« ستیزی، نکوهش بیدادگری ظلم»

 دهند. رباعیات را تشکیل می
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