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 چکیده
 آثتار بیشتتر شتاعران دیگتر را خوانتده و     درخواهیم یافتت کتا او    ،را بررسی کنیم حافظاگر دیوان اشعار  

و  ابیتات  مضتامی  و  برختی از  ،. عتووه بتر ایت    استت  هسترود  آنتان قبال استت   اخود را ب اشعاربسیاری از 

منحصترا    ،در ای  مقالا. است هگنجاندیش الی اشعار خو    خود را البا عصر    شاعران پیشی  و هم یها    رعمص

. وقتتی  استت  هدخل و تصترفی، تضتمی  کترد   تحلیل و مقایسۀ شده کا حافظ بدون کمتری   هایی    مصرع

مصرع دیگتر شتاعر را ننستندیده یتا مصترع ختود را       گویی  شاعر تضمی  کرده، از یکرا ی حافظ مصرع

متوارد، معنتی جدیتدی بترای     اغلب در  ،. او با تغییر یک مصرع و تضمی  مصرع دیگراست هتر دید    مناسب

مصترع را   درونیموارد، موسیقی کناری و بیشتر  ها در    جایی مصرع    خلق کرده و با جابا شده تضمی مصرع 

، واقت  ماکثتر  غزلی دیگران را در غزل تضتمی  کترده، در   غیر های    مصرعگاهی  چااگر. است هافزایش داد

حافظ آگاهانا ستعی کترده   اینکا  . بااستمبدأ  تر از شعر    شده در شعر حافظ طبیعی تجانس مصرع تضمی 

موارد، بتا آن مصترع جتانی دوبتاره     غالب در  شاعران را تضمی  کند، یها    مصرعتری      و برجستازیباتری  

 .است هشدها  آن ۀجانب و موجب اعتوی هما بخشیده
 

 ، موسیقی، غزل.مصرعحافظ، تأثیرپذیری، تضمی ، شباهت، : یلیدکهای     واژه

                                                           
 aheidary1348@yahoo.com          نویسندۀ مسئول: رایانامۀ. 1



 1945، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 5سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بوغت، / 12

 مقدما. 1

دهتد   متی نشتان   حتافظ،  یتا معارتر   مشتهور قبتل   شاعرانعمیق با دیوان بعضی از  نگاه

هتر   ،حافظ وجود دارد. وفتور ایت  اشتتراکات   اشعار و ها  آن اشعارهای فراوانی بی      شباهت

لفتظ   هما اشتراکِ ای تسلیم خواهد کرد. با شاعران از ای  را با تأثر حافظ یمنصفۀ خوانند

ها باقی خواهتد مانتد و در       آن مضمونۀ جانب    هما ، هنر حافظ در تلفیق و ارتقایو مضمون

فقتط  بلکتا   ،دار نخواهتد شتد      فقط ساحت حافظ خدشتا  سنج، نا    باور منتقدان بزرگ و نکتا

 شود.    ای از هنر او هویدا می    گوشا

شتده،  سنجش و تحلیل  هایی    مصرعدر ای  مقالا فقط متنوع است. های حافظ      تضمی

ها و     ییحافظ مانند هر هنرمند نامداری، از زیبا .است هکردعینا  تضمی  از دیگران حافظ کا 

ی  و اعتبتار  موارد برای تزیۀ رسد در هم    و بعید با نظر می است  هآگا هنرهای شعر خویش

مصترع    اداشتت آگاهانتا قصتد   حافظ  گاهیاشعار دیگران متوسل شده باشد. خود با  کوم

را دیگتر   شتاعرِ  کند. گتویی حتافظ مصترعِ   ادا پیشی  از شاعران تر و زیباتر     دیگر را هنری

ع را و یا پیوند بی  دو مصر تر دیده    ننسندیده یا مصرع خود را برای اهداف واالتری، مناسب

 ن شاعران، حافظ معموال  زیباتری  وبا گواهی دیوا .است ادهبا زعم خود ضعیف تشخیص د

چند هدف را کم  دست ،است. او از ای  کار    تری  و مشهورتری  اشعار را تضمی  کرده    هنری

بیت  .2 است؛ با انتخاب ای  اشعار زیبا، شعرشناسی خود را نمایان کرده .1 :است هدنبال کرد

جای هیچ نقتدی  اینکا  برای .9 است؛ خود جا نداده شعر یا مصرع ناخوشایندی را در کلیت

تشتخیص   .استت  اای  ابیات مشهور رفت و استقبال با مبارزه ،را برای نقادان نگذاشتا باشد

اما رسد،     می رکمی دشوار با نظ استقبال یا اقتفا و... حافظ از اشعار معاررانش مانند خواجو

ۀ دانتیم در نتیجت      زیترا بعیتد متی    ؛گذاریم    بال حافظ میدر ای  مقالا مسامحتا  بنا را بر استق

 داری رخ دهد.    قضاوت و سنجش ما، اشتباه معنی

 تحقیقۀ پیشین .2ت1

هتای حتافظ، اشتاره        با خیلی از تضمی  (بدون هیچ مقایسا و تحلیلتی ) بیشتر شارحان حافظ

محمتد   از جملا: است؛    اره شدههای حافظ از دیگران اش با تضمی در مقاالتی نیز  ؛اند    کرده

بتا  « های حتافظ...     تحقیق در اشعار حافظ: بعضی تضمی »در مقالۀ  (87ت05: 1921)قزوینی 

تحلیتل و  ولتی   ،جستتا کتا حتافظ تضتمی  کترده، اشتاره       هتایی     مصرعبعضی از ابیات و 
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شناستی؛   حتافظ »نیز در مقالۀ  (85ت01: 1974)محمدعلی حافظی سید است.    دهنکرای     مقایسا

حتافظ تضتمی     کتا  هتایی     مصرعابیات و بعضی از با « پذیری حافظ از شاعران دیگرتأثیر

 .است ندادهتحلیلی انجام  ،اشاره کرده، اما طبق معمول ،کرده یا تغییر داده

 بحث و بررسی. 2

ستتا  چهتار د در را هتا      ایت  تضتمی   هتا در تضتمی ،       جایی مصترع     با توجا با اهمیت جابا

با حافظ با اما و اگتر  ها  آن کا انتسابت از بررسی رباعیات  ایم. همچنی   کرده بندی    تقسیم

 ایم.    آگاهانا پرهیز کرده ت است  ههمرا

 . آوردن مصرع اول در مصرع اول1ت2
 دارد    مرا امیتد ورتال تتو زنتده متی     

 

 ست بتیم هتوک  ونا هر دمم از هجر توگر 
 

( 948: 1975)حافظ،   
 دارد    امیتتد ورتتال تتتو زنتتده متتی  متترا

 

 بی تو نا عیتنم بمانتد نتا اثترم     وگرنا 
 

(51: 1971، ظهیر فاریابی)  

حافظ در مصرع دوم هم تحت تأثیر ظهیر بوده، اما فقط الفتا  را تغییتر داده و انتدکی    

 و« امیتد »ترتیتب، میتانِ کلمتاتِ    . بتا  استت  هکرد بیشترموسیقی لفظی و معنوی مصرع را 

در مصتراع دوم  « هوک»و « هجر» و« بیم»در مصراع نخست، با کلماتِ « زنده» و «ورال»

نا عتی  و  »و  «زنده»و بی   )هجر( «بی تو»و  «ورال»بی   در بیت ظهیر، .تضاد وجود دارد

فصاحت مصرع ظهیتر را   ،«م»و « نا»دلیل  تضاد وجود دارد. تکرار بی )مردن( «نا اثر ماندن

 است.    تا حدی از بی  برده

 قدر نتوان گفت در جمال تتو عیتب   جز ای 
 

 

 کا وض  مهر و وفا نیست روی زیبتا را  
 

(1: 1975)حافظ،   

 قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب    جز ای 
 

 آیتد     کا مهربانی از آن طب  و خو نمتی  
 

(510: 1977)سعدی،   

ی یتک  در بیت سعد ،مصرع دوم در هر دو بیت، مدح شبیا با ذم است. با زعم حافظ

. ستعدی در مصترع دوم   است اطرف کردن آن را داشتراد معنایی وجود داشتا کا قصد برای

مهربانی طب  و خوی معشوق است کا ظتاهرا  بتا   ناگیرد،     عیبی را کا بر جمال معشوق می

ی منستوب  حتافظ آگاهانتا عیتب را بتا زیبتای     بنتابرای ،   شتود؛     زیبایی معشوق مرتبط نمی
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از  مهری    م در بیت سعدی و هم در بیت حافظ، هنوز استثنا کردن بیه ،چندهر .است هکرد

تر است. در بیتت      موضوع در بیت سعدی ملموس ،شود    جمال، استثنای منقط  محسوب می

 .وجود داردنیز  «مهر و وفا»ای با داستان     گونا    حافظ، ایهام تناسب و تلمیح

  نکتو گفتتی  هللا بدم گفتی و خرسندم عفاک
 

 زیبتد لتب لعتل شتکرخا را        جواب تلتخ متی   
 

(1: 1975)حافظ،   

 بدم گفتی و خرسندم عفاک هللا نکو گفتتی 
 

 سگم خواندی و خشنودم جزاک هللا کرم کتردی  
 

(514: 1977)سعدی،    

و « تلتخ ». در بیت حتافظ، بتی    است هدر هر دو بیت نوعی موسیقی ایجاد کرد« خ» حرف

در « را»و « ختا »همچنتی    ،استت  هایجاد موسیقی کترد « ل»ف تضاد وجود دارد، و حر« رشکَ»

کا نوعی سنگ قیمتی است، ایهام تبتادری بتا ستنگ    « لعل»با توجا با « شکرخا را»ترکیب 

متورد      د. حافظ از تکرار بینداری لفظی و معنای دو مصراع، موازنۀ خارا دارد. در بیت سعدی نیز

 .است    برای مصرع اول آورده ی  تعلیلمصرع دوم را حس و نظر کرده مصرع دوم ررف

 ذوقی چنان ندارد بی دوستت زنتدگانی  
 

 بی دوست زندگانی ذوقی چنتان نتدارد   
 

(70: 1975)حافظ،   

 ذوقی چنان ندارد بی دوستت زنتدگانی  
 

 دودم با سر برآمد زیت  آتتش نهتانی     
 

(016: 1977سعدی، )  

 در موسیقی کناری دو مصرع نیز یآهنگ همتر است.     فنیبیت سعدی ارتباط دو مصراع 

 ی ندارد.لطفکا  است کار رفتا طرد و عکس باۀ آرایفقط  ،است. در بیت حافظبیشتر 

 حدیث دوست نگویم مگر با حضرت دوستت 
 

 کتتا آشتتنا ستتخ  آشتتنا نگتتا دارد     
 

(79: 1975)حافظ،   

 حدیث دوست نگویم مگر با حضرت دوستت 
 

 بتتود مطلتت  بتتر استترارم     تمتتام      یکتتی 
 

(561: 1977سعدی، )  

ولی  ،دارند یاستوار ریبا  یکسان و با مصرع اول پیونددر مضمون تق ،مصرع دوم ابیات

 تر است.    حافظ فصیح دوم مصرع ،در مجموع .اند متفاوتبا هم اندکی 

 سرت سبز و دلتت ختوش بتاد جاویتد    
 

 کا خوش نقشتی نمتودی از ختط یتار     
 

(105: 1975)حافظ،   
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 بتاد جاویتذ   سرت سبز و دلتت ختوش  
 

 حستتتودان تتتتو را ختتتذالن گرفتتتتا   
 

(27: 1901)راوندی،   

بتا   «ختط »تشتبیا مضتمر    حافظ، در بیت .المعانی است    موقوف ،شبیت حافظ با بیت قبل

امتا در   ایهام دارد،« سبز»ۀ و واژهست ایهام تناسب  ،«سبز»و  «خط»وجود دارد. بی   «طوطی»

 ت.در حق ممدوح اس )تأبید(فقط دعای جاودانگی  نیست وی های    چنی  ظرافتبیت راوندی 

 . آوردن مصرع دوم در مصرع دوم2ت2
 کا آزمودم از وی نبود ستودم  هرچند. 1

 

 دامت  ت بتا النّ ب حلّت ب المجترّ   جرّمَ 
 

(245: 1975)حافظ،   

 گفتتتم وفتتا نتتداری گفتتتا کتتا آزمتتودی
 

 ت بتا النّدامت   ب حلّت ب المجترّ   جرّمَ 
 

(142: 1985، سنایی)  

چتا  وحیات جوانی سازگار است و هربا ربیشتر  )کا وزنی شاد وتوجا با دوری بودن وزن با 

مربتوط  ای  غزل رسد     با نظر می ،شود(    میکمتر  بسامد ای  اوزان گیرد،    فارلا می ماز قرن هفت

را تتا حتدودی ناشتیانا تغییتر      سناییابیات غزل بیشتر با دوران جوانی حافظ باشد. حافظ 

سابقا دارد کا چندی  بیت کمتر  )جز موارد نادر(های حافظ     زیرا در دیگر تضمی  ؛ستا هداد

یک شعر را تضمی  یا دستکاری کرده باشد. ارتبتاط در بتی  دو مصترع حتافظ منطقتی و      

 تر است.    محکم
 نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتتند . 2

 

 ختتدای عزوجتتل جملتتا را بیتتامرزاد    
 

(909: 1975)حافظ،   

 کا جملا بمردند و نیز شتاید بتود  مگر 
 

 ختتدای عزوجتتل جملتتا را بیتتامرزاد    
 

(110: 1985، سنایی)  

بتا   را برای دوستان« مردن»لفظ  سناییای از دوستان وجود دارد.     گلا ،سناییۀ در قطع

دوستتان  ۀ اما حافظ از هم ،ست کا خداوند از سر تقصیر آنان درگذردا برد و امیدوار    کار می

« بگذشتتند » طترفِ     بتی ۀ از واژ ،«مردن» آمیزِ    جای لفظ تقریبا  توهی  یاد کرده و بابا نیکی 

 ،کند    می ییاگر در حق آنان دعا ، ونظیری ندارند دوستانشست کا ا معتقد و     استفاده کرده

 طلب رحمت مضاعف خداوند است. بلکا برای ،اند    است کا گناهی انجام دادهنا بدان سبب 
 ! بیاور مژدۀ ورتلی ا ای طایر دولتبی. 9

 

 ذی کانوان یرجع  قوما  کالّعسی األیام ا 
 

(981: 1975)حافظ،   
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 گویم با آوازی کا جز جان را خبر نبتود  همی
 

 ذی کانواکالّ عسی األیام ان یرجع  قوما  
 

(011: 1982)انوری،   

 رسم گویی در آن حضرت دگر باره مت  مستکی   
 

 ذی کانواکالّ وما ن یرجع  قیام اعسی األ 
 

(011: 1997 ،)عراقی  

 گتویم  یهمچو یاد آرم م  از ایشان با هر ساعت 
 

 ذی کانواکالّ عسی األیام ان یرجع  قوما  
 

(012: )همان  

 برآرم آه و سوز از دل با رد زاری و پس گویم
 

 ذی کانواکالّ عسی األیام ان یرجع  قوما  
 

(همان)  

 :، پاورقی(500: 1975)حافظ، کاملش چنی  است و است  «مانیفند ز» از ،عربیمصراع مذکور 

 ذهل و قلنا القتوم اختوان   رفحنا ع  بنی
 

 ذی کتانوا یام ان یرجع  قوما  کالّعسی األ 
 

ذهتل خطتا    مبدأ در مقام هجو است؛ زیرا شاعر معتقد است بنیۀ در قصید ،مصرعای  

یتا ایت  قتوم جایگتاه بتدی      ) برگردنتد  استت( ی )کا پاکست با ارل خود ا اند و امیدوار    کرده

در بیتت   .اند و امید است دوباره با جایگاه بد خود برگردنتد(     با نوایی رسیدهولی اکنون  ،ندا اداشت

کرده، بتا  « ذهل بنی»زی  گحافظ، دوست را جایاینکا  است. با کردنیتعبیر ،مقام مدح و ذم

 کوراز مصترع متذ  نیتز  ای     تعبیر دوگانا .دکن    لا از دوست یاد میبا گِ ،توجا با بیت ماقبلش

آورند و مت       جا نمی)کا وفا ندارند و آیی  دوستی برا امید است ای  دوستان  :شود برداشت می

 بتا  ،برگرداند. بتا تعبیتری   )وفاداری و...(روزگار با ارل خود  ،ام(    بیهوده در انتظارشان نشستا

است. انتوری نیتز بتا توجتا بتا          قشان دعا کردهاشاره کرده و از طرفی در ح ناآن عهدیبد

بیشتر  معنییک در هر سا بیت عراقی،  است.    نظر داشتا درای     تعبیر دوگانانخست، مصرع 

 اهی را کا از دست داده، بازیاید.عراقی امیدوار است کا جایگ و وجود ندارد
 مرا با کشتی باده درافک  ای ساقی. 1

 

 آب انتداز  کت  و در اند نکویی     کا گفتا 
 

(187: 1975)حافظ،   

 آب چشمش رحمت ک  و مبر آبتش  بر
 

 اند نکویی کت  و در آب انتداز      کا گفتا 
 

(80: 1917الدی  ارفهانی،     )کمال  

تر است، ارتباط دو مصرع در بیت     کمال ملموس ظاهرا  ارتباط دو مصرع در بیتِ اگرچا

زمان     هم ،«نیکی ک  و در آب انداز»از معنی کنایی ضم  استفاده  اوحافظ در حد اعوست. 
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گوید: مرا با کشتی باده بینداز     . در مصرع اول میاست امعنی دیگری را برای مصرع ساخت

 )بتاده( اند کا باید کتار نیکتویی بکنتی و متا را در آب         گوید: زیرا گفتا    و در مصرع دوم می

و  «کشتتی »تناستب   ،عووه بر ای  .است ابا کار رفتمعادلا  اسلوب ،بیندازی. در بیت حافظ

« کشتی»با  «بادهجام »و تشبیا  ،«در آب انداخت  کشتی»و  «آب»و  «کشتی»و  ،«جام باده»

 .است ه، رعایت شدبخشی در نجات

 م  از بازوی خود دارم بستی شتکر  . 5
 

 آزاری نتتتتتدارم کتتتتتا زور متتتتتردم  
   

(221: 1975)حافظ،   

 گتتزارم ایتت  نعمتتت کجتتا ختتود شتتکر
 

 آزاری نتتتتتدارم کتتتتتا زور متتتتتردم  
 

(84: 1977)سعدی،   

افزون  ،«بسی»واژۀ و حافظ با استفاده از  ،«استفهام انکاری»سعدی غلو مصرع اول را با 

و  «بتازو »در مصرع اول با آوردن  و بخشی وجود دارد    بیت حافظ، نوعی جان . دراست کرده

اثبات کرده و با ایهام،  او تلویحا  .است اساخت اترزیبارتباط دو مصرع را  ،«زور»تناسب آن با 

و از ستر  زوری  فقط با سبب بتی  سعدی شکرگزاری ولی آزار نیست؛ ، اما مردمکا زور دارد

 عجز است.

 خیال تیغ تو با ما حدیث تشتنا و آب استت  . 0
 

 کا تتو دانتی      بکش چنان ،اسیر خویش گرفتی 
 

(997: 1975)حافظ،   

  با هتیچ روی نتابتد   سر از کمند تو سعدی
 

  اسیر خویش گرفتی بکش چنان کا تو دانی 
 

(571: 1977سعدی، )   

بنابرای ، مصرع  است؛ را قسمتی از ردیف غزل قرار داده )دانی( بیت سعدیۀ حافظ قافی

ی بیشتری بتا ستایر   آهنگ همخوف غزل سعدی، در بافت غزل در غزل حافظ، بر موردِنظر

وه بر ای ، غلو و تناسبات مصترع اول حتافظ، در نهایتت کمتال     های زوج دارد. عو    مصرع

 «کسی کا اسیر گرفتتا »و  «اسیر» و« تیغ»ایهام تناسب است. بی   «آب»و  «تیغ»است. بی  

ایت   بیشتر  «کمند»سعدی نیز با استفاده از لفظ . نیز ارتباط ناگسستنی وجود دارد )معشوق(

 .ستا هارتباطات را با مصرع دوم، برقرار کرد

 می خور کا رد گناه ز اغیار در حجتاب . 8
 

 بهتر ز طاعتی کا با روی و ریتا کننتد   
 

(199: 1975)حافظ،   
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  هفتتتاد زلتتت از نظتتر خلتتق در حجتتاب
 

  کا با روی و ریتا کنتیم      بهتر ز طاعتی  
 

(811: 1977سعدی، )   

 ندارند. با هم اند و تفاوت چندانی    مضمون    همهر دو بیت 

 بنیتاد  هتان سستت  ستی عهد از جمجو در. 7
 

 ستا کا ای  عجوز عروس هزارداماد 
  

(28: 1975)حافظ،   

 زنهتار  ،مده بتا شتاهد دنیتا عنتان دل    
 

 ستت ا دامادکا ای  عجوزه عروس هزار 
 

(8: 1916)اوحدی،   

کا در بیت « عجوز»و « داماد» و« عروس»عووه بر تناسب و تضاد بی  در بیت اوحدی، 

در « شتاهد دنیتا  »سازد.     با ای  کلمات، تناسب و تضاد میهم « شاهد»رد، حافظ نیز وجود دا

ۀ قصتید  دو بیتت آختر  نگاهی با  حافظ است.« بنیاد جهان سست»تر از     بیت اوحدی بوغی

 کند.    عووه بر روش  کردن نکاتی، ضعف مصرع اول حافظ را توجیا می ،اوحدی

 کنتد بتا متا       دگر عهتد متی   ای کا    نموده

 نصیحتی کا کنم یاد گیتر و بعتد از مت    
 

 بنیتاد استت   مک  حکایت عهدش کا سست 

 ستت ا ز اوحتدی یتاد   ایتنم  بگوی راست کا
 

(07: 1982، همان)  

و « عهد»ده از کلماتی مانند کا در بیت اوحدی آمده، ترجیح دا «دنیا»جای  لذا حافظ، با

ه با آخر بیت اوحدی آمده کتا  زیرا ای  کلمات در یک بیت ماند استفاده کند؛« بنیاد سست»

عووه بر حافظ  توان گفت . پس میاست هکرد« حل»خود  را در مصرع اول بیتها  آن حافظ

ایت  بیتت بتا    . است انظر داشت دربیت مانده با آخر اوحدی را نیز ، موردِنظرمصرع تضمی  

 آمده است:هم در غزلیات خواجو  ،اندک تفاوتی

 ر مبنتد گتر دهت      دل در ای  پیرزن عشتوه 
 

 است کای  عروسی است کا در عقد بسی داماد 
 

(012: 1904)خواجوی کرمانی،   

 ر پیوند تو تنها نا دل حافظ راستت س. 4
 

 کیست آن کش سر پیوند تو در ختاطر نیستت   
 

(14: 1975)حافظ،   

 دلشده دارم سر پیونتدت و بتس   نا م ِ
 

 کش سر پیوند تو در خاطر نیستت      کیست آن 
 

(014: 1904کرمانی، )خواجوی    

ایت  استت    ،تفاوت در دو مصرعیگانا . اند بسیار با هم نزدیک ،مصرع اول هر دو بیت
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جای  ده، الجرم تخلص شاعر در آن ذکر شده، اما خواجو باکا بیت حافظ در مقط  غزل آم

 .است هاستفاده کرد« م »از  ،نام شعری خود

 یبتتتده تتتتا بگتتتویم بتتتا آواز نَتتت. 16
  

 ؟یبتود و کتاووس کَت    یکا جمشید کَت  
 

(950: 1975)حافظ،    

 یدانتتتد از فیلستتتوفان حَتتت    کتتتا متتتی
 

 کا جمشید کَتی بتود و کتاووس کَتی؟     
 

(285: 1986)خواجو کرمانی،   

نظتر  خواجتو  « همتای و همتایون  »بتا   ،«ناما    ساقی»کا حافظ در سرودن با توجا با این

 است. قبیلا دانستا فد را فیسلوی با خواجو برآمده و خوگوی    ردد پاسخدرگویی  ،داشتا

 در خرابات طریقت ما با هم منزل شتویم . 11
 

 ست در عهد ازل تقدیر متا ا چنی  رفتا کای  
 

(7: 1975)حافظ،   

 گر شدیم از باده بدنام جهان تتدبیر چیستت  
 

 متا  ست در عهد ازل تقدیرا     چنی  رفتا هم 
 

(989: 1904، ی کرمانی)خواجو  

 .کدام بر دیگری برتری ندارند    هیچ متفاوت و اساسی اشاره دارند و ۀبا دو مقول ،ابیات

 ختود  شوق با دو دیدۀ ام از    گفتا کا. بسا 12
 

 ایتتا منتتازل ستتلمی فتتأی  ستتتلماکی     
 

(929: 1975)حافظ،   

 گویتد     خستا با کویت همیشا متی  «عماد»
 

 ی  سلماکیایا منتتتتتازل سلمتتتتتی فأ 
 

(208: 1917)عماد فقیا،   

 گفتم    خویش می دل و چشمزمان زمان با  
 

 یتتت  ستتلماکی نتتازل ستتلمی فأ ایتتا م 
 

(44: 1917ساوجی، سلمان )  

. استت  اظریفی نهفتۀ نکت ،اما در مصرع حافظ اند، های اول بسیار با هم نزدیک    مصرع

. مصرع مورد بحث کا عربی استت  خطاب با تثنیا مرسوم و معمول است ،در ادبیات عرب

مطابق  با رراحت حافظ را بر آن داشتا کا مصرع اول را ،وط با منازل معشوق استو مرب

بیتت دوم  اول  در مصترع «. ختود  ۀدو دیتد ام از شوق با     گفتا کابسا » :سنت اعراب بسراید

اند. در مصرع حافظ و     چنی  نقشی را ایفا کرده« دل و جان»توان گفت:     می سلمان ساوجی

 ایهام ظریفی وجود دارد.  ،«دل و چشم»و  «دو دیده» با توجا با ،سلمان

 ساقی است عوج ضعف دل ما کرشمۀ. 19
 

 کتتا طبیتتب آمتتد و دوا آورد بتترآر ستتر 
 

(44: 1975)حافظ،   
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 ای دل بیتتتتتتتدار  رسید باد مسیحتتتتادَم
 

 کا طبیتب آمتتتتتد و دوا آورد   برآر سر 
 

(191: 1485)کمال خجندی،    

تناسب وجود دارد. تشبیا « سر»و « دل»بی  است. با یا بدل     مشبا «بیبط» ،در هر دو بیت 

 ،مبتذل و تکراری است. در بیت حتافظ  کمال،تشبیا ولی  ،است ه در بیت حافظ بدی  و تاز

دل » تناستب وجتود دارد.  « طبیب»و « مسیحا»و در بیت کمال بی  « طبیب»و « ضعف»بی  

 ت.در مصرع اول بیت کمال، حشو اس« بیدار

 از م  قرار و طاقتت و هتوش   . ببرد11
  

 بنتتتاگوش دل ستتتیمی     بتتتت ستتتنگی  
 

(141: 1975)حافظ،   

 پتتتوش پیکتتتر نگتتتار پرنیتتتان  پتتتری
 

 بنتتتاگوش دل ستتتیمی     بتتتت ستتتنگی  
 

(215: 1974 )نظامی،  

در مصرع از اینکا  اما حافظ بدون ،است هبا رورت رفت آمد ،مصرع دوم بیت نظامی

بتا کتار    )رفت جانشتی  مورتوف(  آن را با رورت اسم  ،ف کندنظر دستوری دخل و تصر

در بیت حتافظ  ولی ، ه. ای  مصرع در بیت نظامی از نظر دستوری نقشی ایفا نکرداست هبرد

 .است افاعل مصرع اول و مرکز ثقل جملا قرار گرفت

 تا قصر زرد تتاختی و لترزه اوفتتاد   . 15
 

 های خان    در قصرهای قیصر و در خانا 
 

(: قیط1975، )حافظ  

 کجا کا هست اثرهتای او پدیتد   در هر
 

 های ختان     خانا بر قصرهای قیصر و بر 
 

(520: 1917معزی، امیر)  

را بسیار خصورتی کترده،   حافظ شعر شجاع در شیراز(     )قصر شاه« قصر زرد»اشاره با  اگرچا 

قصتر زرد  »و اختا ست تتر و زیبتاتر       مصترع دوم را منطقتی  ۀ زمینت  ،«لرزه اوفتاد»با توجا با 

 .است هبرتری داد «های خان    خانا»و  «قصرهای قیصر»را بر  «شجاع شاه

 . زاهتتتدا متتتی بنتتتوش رندانتتتا   10
 

 البتتتتتاب    فتتتتتاتقوهللا یتتتتتا اولتتتتتی  
 

(21: 1970)حافظ،   

 چتتتتا مومتتتتت کنیتتتتد خستتتترو را
 

  البتتتتتاب فتتتتتاتقوهللا یتتتتتا اولتتتتتی  
 

(16: 1911خسرو دهلوی، )امیر   

قزوینی وجود ندارد و ما آن را از نسخۀ مجاهتد نقتل   ت  نیبیت حافظ در نسخۀ غ ای 
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 وارتر است. حافظ بدوناست ا ارتباط دو مصراع در بیت حافظ، بر مبنای طنزی رندان کردیم.

. استت  هخسرو دستت ببترد، معنتی دیگتری را بتا بیتت اضتافا کترد        در مصرع امیراینکا 

 و مؤثرتر است. تر    خسرو غنیی امیرستیزی او با مراتب از سخ  عادزاهد

 . آوردن مصرع اول در مصرع دوم9ت2

 . خیز تا خاطر بدان ترک ستمرقندی دهتیم  1
 

 «بوی جوی مولیان آیتد همتی  » کز نسیمش 
 

(992: 1975)حافظ،   

 بتتوی جتتتتوی مولیتتان آیتتتتتد همتتی 
 

 یتتتاد یتتتار متتتتتهربان آیتتتتتد همتتتی  
 

(81: 1989)رودکی،   

تمتام   .است هسروده شد شجاع شاهاز مرگ پس  غزلای  اعتقاد دارد  (984: 1976)غنی 

 عتووه بتر  ولتی  ، استت رودکتی  « ترک سمرقندی»قرای  مبیّ  ای  معنی است کا مراد از 

کا پایتختش ستمرقند   است «تبار    لنگ ترک تیمور» معشوق، با احتمالی نیز مرادْ رودکی و

. با است هکا فارس را فتح کرد هو در همی  اوان بود هدوران در اوج قدرت بودآن بوده و در 

بعید نیست حافظ نیز مانند دیگران، منتظر قدوم تیمور با شیراز بوده  ،توجا با ای  توضیح

و آن را با دیگران نوید داده، اما بنا با موحظات سیاسی، با ایهام و ابهام ایت  موضتوع را   

صتیده آمتده و   مطلت  مصترّع ق   چون درمصرع رودکی  موسیقی کناری. است اساختمطرح 

 .تر است    ، غنیمردّف است

 دهتد حتافظ      خیال چنبر زلفش فریبت می. 2
 

 اقبتال نتاممک  نجنبتانی    نگر تا حلقتۀ  
 

(990: 1975)حافظ،   

 اقبتال نتاممک  نجنبتانی    نگر تتا حلقتۀ  
 

 سلیما ابلها ال بلکا محرومتا و مستکینا   
 

(512: 1982)انوری،   

در محتل  « نجنبانی»چون  ه،زیباتر متجلی شد ،ظل حافموسیقی کناری ای  مصرع در غز

، پتیش هتای      در بیتت « پیشتانی » و« پریشتانی »و « آسانی»گرفتا و با کلماتی مانند قافیا قرار 

 یدیگتر  لمتات و بتا ک  است  اقطع اولِ انوری، مصرعِۀ کا در قطع ، درحالیاست هقافیا شد    هم

در ای  مصرع اینکا  ندارد. حافظ بدون  آوایی    ا همه    الجرم با سایر مصرع ،است هقافیا نشد    هم

در بیتت  « حلقتا » .است اساخترا دوچندان زشش رباشد، با تحمیل ایهامی در آن، ا دست برده

ای کتا در مصترع       حافظ، با توجا با زمینتا  اما در بیت است،« درۀ حلق» با معنی انوری فقط
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بترای عاشتق نتاممک     بتدان  کا دسترسی  هستنیز  «زلفۀ حلق»با معنی  ساختا،اول مهیا 

« ستلیما ابلهتا  : »است هدر بیت انوری آمددر بیت حافظ نوعی بدل بوغی است.  «حلقا». است

گتویی ختود را    ؛«دهد حافظ    فریبت می: »... است اگفتگویی حافظ ای  ندا را با خود گرفتا و 

 ف معشوق است.زلۀ حلقخیال رف فریب خوردن ابلا بیت انوری دانستا کا در شُ

 گشتا بازآید با کنعان غم مختور  یوسف گم. 9
 

 احزان شود روزی گلستان غم مختور ۀ کلب 
 

  (182: 1975)حافظ، 

 احزان شود روزی گلستان غم مخور کلبۀ
 

 خار هجران غم مخور های ورل از    بشکفد گل 
 

(1/252 ق: 1988ملی، )آ   

الدی  آملی شمس العیون    فنون فی عرایسال    نفایسکا در کتاب  ،بیت جوینیمصرع دوم 

تناسب  «خار»و  «گل»و  «گلستان»بی   ،بیتای  برای مصرع اول است. در      ای    تکملاآمده، 

 ذکتر بتا  حتافظ  ولی  ،وجود دارد و با تغییری کا حافظ ایجاد کرده، ای  تناسب از بی  رفتا

قتوی   چنتان ارتباط دو مصرع  و همواد تلمیح را تکمیل کرد ،«کنعان»و « گشتا یوسف گم»

 .است ابر بیت حافظ ننشست ،تضمی  تصن ِ گَردِ کااست 

 با آب کوثر و زمزم سفید نتوان کترد . 1
 

 گلیم بخت کستی را کتا بافتنتد ستیاه     
 

 

(982: 1975)حافظ،   

 کتا بافتنتد ستیاه    گلیم بختت کستی را  
 

 سفید کردن آن نوعی از محاالت است 
 

(52: 1997)عراقی،    

نیتز در  « محاالت»و « نوع»های     و کاربرد واژه است  هساداگرچا رع دوم بیت عراقی مص

هرچنتد در بیتت حتافظ     .تر است    بیت خوب گره نخورده، اما نسبت با مصرع حافظ طبیعی

گلیم سیاه را بتا  » لِثَدر مَ «آب»تناسب است و از طرف دیگر « آب»و « کوثر» و« زمزم»بی  

؛ زیرا آب زمزم و کوثر نماید    ، تناسب دارد، اما کامو  تصنعی می«د، سفید کردشو        شست  نمی

 .ها ندارند    دیگر آببر خاری  وجاِ ممیزِ

 سر پیوند تو تنها نا دل حتافظ راستت  . 5
 

 پیوند تو در خاطر نیستت  کیست آن کش سر 
 

(14: 1975)حافظ،   

  کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیستت 
 

 تو ندارد مگرش نتاظر نیستت   بایا نظر  
 

(971: 1977)سعدی،    
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نستبت بتا بیتت حتافظ      در مطل  مصرع غزل سعدی آمتده،  موردِنظرمصرع  ازآنجاکا

ظاهرا  سعدی در سرودن مصرع دوم اندکی دچار تصن  . داردبیشتری  ی و موسیقیآهنگ هم

یند، در یک کاربرد ب را کا معموال  با معنی شخصی است کا نظر دارد یا می« ناظر» و هشد

. گویی حافظ مصرع سعدی را ننسندیده یا ضتعیف  است هآورد «چشم»مرسوم، با معنی غیر

، اما بتا تکترار   است همصرع بهتری برآمدساخت  ردد جایگزی  بنابرای ، آگاهانا دردانستا، 

تتر   پتیش . است هدر مصرع اول، بهتر از مصرع سعدی با مقصود نرسید« سر پیوند»مورد  بی

یت  مصتراع را از   حافظ ابعید نیست و  تضمی  کردهمصراع سعدی را خواجو نیز  کا یمگفت

 ویژه کا مصرع اول حافظ با مصرع اول خواجو شباهت فراوانی دارد. خواجو گرفتا باشد، با

 غیر ای  نکتا کا حافظ ز تو ناخشنود استت . 0
 

 نیستت  در سراپای وجودت هنری نیست کا 
 

(52: 1975)حافظ،   

  اپای وجودت هنری نیست کا نیستت در سر
 

  بخشتایی     عیبت آن است کا بر بنده نمتی  
 

(547 :1977سعدی، )  

هتای زوج      مصترع زیترا بتا    ؛تر استت     غنی ،موسیقی کناری مصرع حافظ در بافت غزل

حتافظ بتا آوردن ایت     اما در بافت غزل سعدی چنتی  نیستت.    ردیف است،    قافیا و هم هم

نظیری مصرع     خری  مصرع غزلش با عنوان حس  ختام، بر زیبایی و بیمصرع سعدی در آ

مدح شبیا بتا ذم وجتود    مضمون هستند، کا هم . در هر دو بیتاست اگذاشتسعدی رحا 

هم بر فراگیری و شتمول هنتر معشتوق افتزوده و هتم       ،نفی و استثناۀ دارد. حافظ با شیو

 .ستا هتر کرد    ناخشنودی خود را از معشوق برجستا

 چا شتد  ،زاهد ار رندی حافظ نکند فهم. 8
 

 آن قوم کا قرآن خواننتد  دیو بگریزد از 
 

(191: 1975)حافظ،   

 خواننتد آن     دیو بگریزد از آن قوم کا قر
 

 ببترد     مصتحف       کتا  دار نگتا      زاده    آدمی 
 

(418: 1977سعدی، )  

، تشتبیا مضتمر وجتود    . در بیتسازد    ایهام تناسب می ،«قرآن»با توجا با « حافظ»ۀ واژ

با گیرایی بیت  ،اهمچنی  استفهامی کا در بیت حافظ با کار رفت .)تشبیا زاهد با دیو( دارد

« دیو»و « آدمیزاده»و بی  است  ترادف« مصحف»و « قرآن». در بیت سعدی، بی  است هافزود

عووه بر معنتی   در مصرع سعدی دست ببرد،اینکا  با نوعی تضاد وجود دارد. حافظ بدون
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معنتی طنزآمیتز و    ،کنتد(     خواننتد، فترار متی       )شیطان از کسانی کا قترآن متی  سعدی  موردِنظر

رندی حتافظ را   ،گوید: اگر زاهد    . در مصرع اول میاست های بر آن تحمیل کرد    ستیزانازاهد

حق دارد کا از دیوی است و  و زاهدْ )قرآن خوانم(زیرا م  حافظم  ؛ایرادی ندارد ،فهمد نمی

کند مصرع دوم بیتت مت        فهمد و فکر می    گوید: زاهد رندی مرا نمی    م  فرار کند. و یا می

دیتو هتم از    ،از بس پلیدند )زاهدان(خوانان     ای  قرآن مانند سعدی در همان معنی است، اما

 .و گریزان آنان متنفر است
 حافظ از جور تو حاشا کتا بگردانتد روی  . 7

 

 ز آن روز کتتا در بنتتد تتتوام آزادما متت  
  

(215: 1975)حافظ،   

  آن روز کتتا در بنتتد تتتوام آزادم متت  از
 

  پادشاهم کا با دست تتو استیر افتتادم    
 

(179: 1977سعدی، )  

اما  ،زیرا بیت سعدی مطل  مصرع غزل است ؛تر است    موسیقی کناری بیت سعدی قوی

. در استت   اقافی    و فقط با ابیات زوج هم هد، در آخری  مصرع غزل حافظ آمموردِنظرمصرع 

« بنتد »و  «استیر »و بتی   است تضاد  «پادشاه»و  «اسیر»و ، «آزاد»و « اسیر»بیت سعدی، بی  

ی کا مصرع حتافظ دارد، ارتبتاط و زیبتایی مصترع دوم     ا زیبایی تناسب وجود دارد. با همۀ

)با وجود پادشتاهی،   دی استاوج تضاد و غلو در بیت سع زیرا بیشتر است؛سعدی با مراتب 

 شود. دیده نمیی تضاد و غلوّ ، چنان ارتباط یادر بیت حافظولی  ،اسیر معشوق است(
 نشتینان  برد از گوشتا     . چون چشم تو دل می12

 

 همراه تو بودن گنا از جانب ما نیستت  
 

(17: 1975)حافظ،   

  دنبال تو بودن گنا از جانتب متا نیستت   
 

  دم نستتتاندبتتا غمتتزه بگتتو تتتا دل متتر  
 

(122: 1977سعدی، )  

سازد. در بیت     ایهام تناسب می« چشم»با « گوشا» عووه بر حس  تعلیل، ،در بیت حافظ

لیل . موسیقی کناری غزل سعدی با داست با غمزه ایهام تناسب ساختا« مردم»سعدی نیز 

در جایگاه اما حافظ هنرمندانا مصرع دوم سعدی را کا  نداشت  ردیف، چندان غنی نیست،

بتا تبتدیل    ،استت. عتووه بتر ایت      کرده آهنگ همغزل خود ۀ با ردیف و قافی ،قافیا نیست

 است.    کوم را رسمیت بخشیده «همراه تو»با « دنبال تو»ۀ ترکیب عوامان
 ذار کتو عُت  دمد ساقی گل    گلب  عیش می. 16

 

 گتوار کتو   ختوش ۀ وزد بتاد     باد بهار متی  
 
 

(270: 1975)حافظ،   
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  گتوار کتو   وزد بتادۀ ختوش      د بهار متی با
 

  ذار کتو عُ دمد ساقی گل    بوی بنفشا می 
 

(2/911 :1981)نزاری،    

جتایی دو مصترع و    . جابااست هاول خود آورددر مصرع نیز را نزاری  دومحافظ مصرع 

 ، معنایدر بیت حافظ« بهار»با  )گلب  عیش(« بوی بنفشا»و « ساقی»با « باده»تقدیم و تأخر 

ختوری      را کا متناسب با شراب« عیش»زیرا حافظ آگاهانا  ؛است هبا بیت اضافا کرد ای تازه

در بیت  ،دگر از طرفی .است هدر مصرع نزاری با کار برد« بوی»جای  ، باو دم غنیمت است

، با رتورت  «دمد    بوی بنفشا می»، عووه بر معنی متساوق با «دمد    گلب  عیش می»حافظ، 

دهتد و      متضم  ای  معنی نیز هست کا: گلب  عیش نتدا ستر متی    ،کنایی و ایهامۀ استعار

قتول از   تواند نقتل     عووه بر ای ، مصرع دوم می. ذار کجاست و... عُ گوید کا: ساقی گل    می

 آید.     نمیبیت نزاری بر چنی  استنباطی از کا حالییا شاعر باشد، در« گلب  عیش»

 دوستت  نسیم طترۀ  بگفتمی کا چا ارزد. 11
 

 گرم با هر سر مویی هزار جتان بتودی   
 

(967: 1975)حافظ،   

 گرم با هر سر مویی هزار جتان بتودی  
 

 فدای جان و سرش کردمی با جان و سترش  
 

(275: 1904، ی کرمانی)خواجو   

 ،هتای زوج استت      با مصرع یآهنگ همدارای  ،در بافت کلی غزل حافظ موردِنظرمصرع 

« جتان »تکرار کلمات ولی   نیست. مضمون هر دو بیت یکی است، یجو چناما در غزل خوا

بیت خواجو را تا حد زیادی از فصاحت دور  ت« سر»ر جناس تام دت با وجود  بار( سا)« سر»و 

زیرا در بیت خواجو، قرار است جتان و ستر شتاعر     است؛بیشتر  . غلو بیت حافظاست اساخت

شتود. امتا در بیتت        فدای جان و ستر معشتوق    باشد( داشتا )حتی اگر هزار جان در سر هر مو

ۀ شتود کتا از طتر       حافظ، هزار جان آویختا از هر سر موی شاعر قرار است فدای نستیمی  

توان قیمتی     چون در هر سر موی حافظ هزار جان نیست، پس نمی. است همعشوق گذر کرد

 وجود دارد.ی ایهام ظریف ،حافظ در بیتدوست، تصور کرد. ۀ برای نسیم طر

 ختود  شوق با دو دیدۀ ام از    بسا گفتا. 12
 

 ی  ستتلماکیایتتا منتتازل ستتلمی فتتأ   
 

 

(929: 1975)حافظ،   

 ی  ستتلماکایتتا منتتازل ستتلمی فتتأ   
 

 متتت  اجلهتتتا اذ بکیناهتتتا بکینتتتاک   
 

(510 : حواشیهمان)   
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و بتا مصترع    است هشریف رضی آمدۀ در مطل  قصید موردِنظرمصرع اینکا  با توجا با

 با مصرع دیگر دارد.بیشتری  یآهنگ هم، لذا است اقافی    هم بعد

 شاعر ردیف
موسیقی  .1

 کناری

پیوند دو . 2

 بخش مصرع و

 ادبی و فکری

قالب . 9

مصرع 

 در مبدأ

قالب . 9

مصرع در 

 مقصد

. جایگاه 1

مبدأ مصرع 

در کلیت 

 شعر

جایگاه . 1

مصرع 

مقصد در 

 کلیت شعر

 غیرآخر غیرآخر غزل صیدهق موفق یکسان فاریابیظهیر  1.الف

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان سعدی 2

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان سعدی 9

 غیرآخر مطل  غزل غزل ناموفق ناموفق سعدی 1

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان سعدی 5

 غیرآخر غیرآخر غزل قصیده موفق یکسان راوندی 0

 غیرآخر غیرآخر غزل زلغ موفق یکسان سنایی 1.ب

 مقط  مقط  قطعا قطعا موفق یکسان سنایی 2

انوری/عراقی/ 9

 زمانی فند

 مقط  مقط  قطعا قطعا موفق یکسان

الدی      کمال 1

 اسماعیل

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان

 غیرآخر غیرآخر غزل مثنوی موفق ناموفق سعدی 5

 خرغیرآ غیرآخر غزل غزل موفق موفق سعدی 0

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل یکسان یکسان سعدی 8

 غیرآخر غیرآخر غزل قصیده یکسان یکسان اوحدی 7

 مقط  غیرآخر غزل غزل یکسان یکسان خواجو 4

 غیرآخر غیرآخر مثنوی مثنوی یکسان یکسان خواجو 16

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل یکسان یکسان خواجو 11

 غیرآخر غیرآخر غزل اقطع موفق یکسان ساوجی/عماد     12

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان کمال خجندی 19

 غیرآخر غیرآخر غزل مثنوی موفق یکسان نظامی 11

 غیرآخر غیرآخر قصیده قصیده موفق یکسان معزیامیر 15

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق یکسان خسروامیر 10

 غیرآخر مطل  غزل قصیده موفق ناموفق رودکی 1.ج

 مقط  مطل  غزل قطعا موفق موفق انوری 2
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 مطل  مطل  غزل غزل موفق یکسان جوینی 9

 مقط  غیرآخر غزل غزل ناموفق موفق عراقی 1

 مقط  مطل  غزل غزل موفق ناموفق سعدی 5

 مقط  غیرآخر غزل غزل موفق موفق سعدی 0

 مقط  مقط  غزل قطعا موفق موفق سعدی 8

 مقط  مطل  لغز غزل ناموفق ناموفق سعدی 7

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق موفق سعدی 4

 مطل  مطل  غزل غزل موفق یکسان نزاری 16

 غیرآخر غیرآخر غزل غزل موفق موفق خواجو 11

 غیرآخر غیرآخر غزل قصیده یکسان ناموفق شریف رضی 12

 از اشعار مبدأ را %(17)مصرع  ششتضمی  کرده، حافظ مصرعی کا  91از در مجموع، 

های دوم اشعار مبدأ را در مصرع     از مصرع %(18)مصرع شانزده در مصرع اول شعر خود، و 

های اشعار مبتدأ را در مصترع دوم اشتعار        از مصرع %(95)مصرع دوازده و  ،دوم اشعار خود

. از نظر موسیقی است هود تضمی  نکردخو هیچ مصرع دومی را در مصرع اول  ،خود آورده

در شش متورد   و ،یکسان %(57)مورد بیست زیرا در  ؛است هوفق عمل کرداندکی م ،کناری

 هتا و     . از نظتر پیونتد مصترع   استت  هبودموفق  %(21)مورد  هشتدر فقط و  ،ناموفق %(17)

متورد   25در زیترا   استت؛  بتوده بسیار عتالی   ،فتر    کا انتظار می    چنان ،ادبی و فکری بخش

. استت  هناموفق بتود  %(4)مورد سا در فقط و  ،کسانی %(17)مورد  ششدر  و ،موفق %(81)

های     در مصرع یش حافظ با غزل کامو  ملموس است؛ زیراگرا ،شعری یها    در بخش قالب

وجود  %(54غزل )بیست  و (%4) سا مثنوی و %(17)قصیده  ششو  %(15) مبدأ، پنج قطعا

ستی   و %(9)یک قصتیده   و %(9)مثنوی  یک و %(0)ها در دو قطعا     اما همی  مصرع دارد،

در  %(07)متورد   29 ،ها در اشتعار مبتدأ      ی مصرعگیر جای. در بخش است هآمد %(77)غزل 

 .اند    در مقط  جای گرفتا %(4)مورد  سا و ،%(21)مورد در مطل   هشتو  مطل  و مقط ،غیر

در  %(28)مورد  انُو مطل  و مقط ، در غیر %(07)مورد  29ها در اشعار حافظ،     همی  مصرع

جتدول   بعضی از موارد مهم ،در اداما .است هدر مطل  واق  شد %(0)مورد  دوو فقط  ،مقط 

 است. گفتا تحلیل شده پیش

در  .2.التف  .حافظ توفیق چنتدانی نتدارد   ،در بخش اول از نظر موسیقی کناری .1.الف

ر بختش  د .1.التف  حتافظ ملمتوس استت.    برتری ،ادبی و فکریپیوند دو مصرع و بخش 

 خورد.    داری با چشم نمی        تفاوت معنی شعر،در بافت  ها    ی مصرعگیر جای
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هتم  و طبیعتی   استت  اقی کناری توفیقی نداشتسیحافظ از نظر مو ،در ای  بخش .1.ب

فقتط   )جتز مطلت (  های دوم را در مصرع دوم تضمی  کترده و در غتزل       زیرا مصرع هست؛

و هنتر   رفتت     کا انتظار می ، چناندر ای  بخش .2.ب .ف دارندقافیا و ردی ،های دوم    مصرع

گرایش حافظ با غتزل در ایت  بختش کتامو       .9.ب. است هبودتر     ارلی حافظ است، موفق

 .در ای  مورد نیز تفاوت چندانی وجود ندارد .1.محسوس است. ب

م اشعار ختود  اشعار دیگران را با مصرع دوهای اول     حافظ مصرع ،در ای  بخش .1. ج

بتا قافیتا و ردیتف قالتب     بدون قافیا و ردیف مبدأ را  مصرعِ ،مواردبیشتر در  و هانتقال داد

 ؛تتر استت      از دو مورد پیش سختتضمی  نوع ای  یقینا   .است اساخت آهنگ هم خود شعری

ی های یآهنگ همقافیا و دیگر نشدن ، باید تکرار اعر عووه بر رعایت تمام موحظاتزیرا ش

در ایت  بختش    ،رفتت     متی کا انتظار     چنانکند.  رعایترا کا در ردیف و قافیا الزم است، 

 غزل حتافظ اما چون گاهی مصرع اول اشعار مبدأ در مطل   ،موفق عمل کرده تقریبا  افظح

تری دارنتد، الجترم در بعضتی متوارد         یا قافیا و ردیف قوی اند(    قافیا    )هر دو مصرع هم آمده

حافظ موفق عمتل   ،مطابق انتظار و معمول ،در ای  بخش .2.ج. است اتوفیقی نداشت حافظ

کتا در ایت  بختش از    را  %(166 متورد یعنتی   12) هتا     مصترع حافظ تمتام   .9.ج. است هکرد

 ،در ای  بخش .1.ج .است ههای مختلف اشعار دیگران تضمی  کرده، در غزل جای داد    قالب

شده را از مطل  اشعار مبتدأ گرفتتا و در    های تضمی     ز مصرعحافظ آگاهانا بیش از نیمی ا

هتا      شناسی شعر آن دوره    یرسد با توجا با زیبای    . با نظر میاست همقط  غزل خود جای داد

بتا   ،شاعرانبیشتر شمردند،     میبرادبی ۀ برجست کا حس  مطل  و حس  مقط  را از رنای 

شود و در     محسوب می ست و مصرع آخر کا حس  ختامشعر ا مصرع اول، کا باب ورود با

از دو بیشتتر   ،حافظ در ای  بخش دادند.    ای می    شود، اهمیت ویژه    ذه  مخاطب ماندگار می

های مطل  و مقط  اشعار مبدأ استفاده کترده و در مقطت  غتزل        از مصرع ،الف و ب بخش

 .است هخویش جا داد

یعنی هتیچ مصترعی را از    ،است هک مورد تضمی  نکردحافظ حتی ی ،ای  بخش درد. 

با  ادانست حافظ میزیرا  ؛است هدر مصرع اول خود جای نداد های زوج شاعران دیگر    مصرع

های قافیتا و      یآوای همکم  دست، نخستو از همان « زدبا    قافیا را می» ، با ارصوحْای  کار

 است.    هایی پرهیز کرده    هانا از چنی  تضمی و آگا خواهد داداز دست را ردیف مصرع مبدأ 
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توان گفت کا حتافظ بترای اهتداف        میعووه بر آن اما  ،نتیجا، در جدول آمدهۀ بخش عمد

بیشتتری    .استت  هپیش از خود دستت زد ۀ هایی از شاعران برجست    مختلفی با تضمی  مصرع

مصترع دیگتر بیتت         رتقای ادبی و فکریی استوارتر بی  دو مصرع و اتوش او ررف پیوند

های دیگر نیز غافل     زمان از ظرافت همولی ، است هو در ای  زمینا بسیار خوب عمل کرد هبود

موسیقی کناری  یشده در شعر خود، تا حد جای مصرع تضمی ب با قرار دادنِ مثو  ؛است هنبود

)آوردن مصترع دوم در مصترع   خش دوم های او در ب    . بیشتری  تضمی است هآن را افزایش داد

 )رتفر متورد(  در مصترع اول   آوردن مصترع دوم  ، و کمتتری  تضتمی ْ  متورد شتانزده  با  دوم(

ایجتاد   )ج(بختش ستوم    شتده، در  هتای تضتمی       مصرع بیشتری  تغییرات را در است. او بوده

 ست.ا %(95)مورد دوازده های او از سعدی با     بیشتری  تضمی همچنی  . است هکرد
 مناب 
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