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مقدمه
در این مقاله دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ از دیدداا بد

شنابدی الیدهای مدررد

برربی قرار ارفته ابت ،غزلی از عراقی که حافظ تأثیر پذیرفته و در عین تأثیرپذیری به خلد
و آفرینش بیبدیل دبت یافته ابت .یکی از ابراب مهم حافظشنابی کندوکاو در کدم و کید
تأثیر بخن پیشینیان بر بخن حافظ ابت .این بحد

و فحد

از ید

بدر اع داب مدا را بده

هنرمندی حافظ کاهش میدهد چرا که پیشینه بسیاری از مضامین و اندیشهها و صدنای شدیری
او را در آثار پیشینیان مییابیم .و از بریی دیگر تی ب و اع اب دیگری در ما بر میانگیزد که
پی میبریم حافظ تا چه حد بخنشناس و ط یش نس ت به ظرای

آثار دیگران حساس بدرد

ابت .چنانکه به ح مشهرد ابت ،حافظ اغلب ،بلکه همه مضامین یا صنای مقت س از دیگران
را از صاح ان اصلی آنها بهتر از آن باز آفرینی و تکمیل کرد ابت.
حافظ بهترین غزلهای شاعران اذشته و یا بهترین بیتهای آنان را مررد ابتق ال و جدراب
اریی قرار داد ابت و به خل شاهکار ادبی دبدت زد ابدت بده ارندهای کده بدا همده ایدن
تأثیرپذیریها در فرق شاعران اذشته قرار ارفته ابت و دیدرانش مق درل خدا

و عداا قدرار

ارفته ابت .کالا او در همه مرارد منتخب و برازید و مزیّن بده اندرات تدزیینهدای مط درت و
مقرون به ذوق و شامل کلماتی ابت که هری

با حساب دقی انتخاب و به جای خرد ادذارد

شد ابت .حافظ به شیر به ویژ به غزل عراقی نظر داشته ابت و مریّد این حکم تضمینها و
اقت اسها و همانندیهای بسیار ابت که ذیالً به آنها اشار میشرد:
ال ) تضمین و اقت اس و همانندی لفظی و مینری
ب) برخی همانندیهای وزن و قافیده ببیدت اول هدر مددخل از آن عراقدی و بیدت دوا از
حافظ ابت) .عراقی و حافظ از چند جهت با یکدیگر وجه اشدترا و و از چندد جهدت وجده
افتراق زیاد داشتند؛ وجه اشترا  :هر دو شاعر و مترلد در ناحیه مرکزی فالت ایران بدرد اندد د
هر دو شاعر قرآن را حفظ داشتند د هر دو شاعر غزلسرا بردندد د هدر دو شداعر صدرت و آواز
خرش داشتند د شیر و غزلیات هردو شاعر در زمان خردشان در برابر ایران در غزلبرایی و
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اشیار خرش و نغز میروف برد اند .وجه افتراق :عراقی همه عمر خرد را در بد

رو جدا بده

جایی از کشرری به کشرر دیگر اذراند و در نهایت در غربت در دمش دراذشت امدا حدافظ
در تماا عمر غیر مدت کرتاهی که به یزد بفر کرد برد در شدیراز ماندد و در همدان شدهر دار
ال روشدن و مسدل
فانی را ودات افت د طدرز تفکدر و شدیر زنددای عراقدی کدام ً

و مشدرب

مشخصی دارد ولی نحله فکری و مشرب اعتقادی حافظ خیلی روشن نیست واز اشیارش هدم
چندان قابل در نیست د عراقی غیر از غزلیات آثار دیگری هم دارد ولی حافظ غیر از غزلیات
و چند رباعی و تیداد کمی قصید اثر دیگری مرجرد نیسدت د غزلیدات عراقدی همده عارفانده
ابت و برز درونی شاعر در وصال به مح رب ازلی را نشان میدهد ولی غزلیات حدافظ چندد
وجهی ابت و جهت مشخص از آن مستفاد نمیشرد و هر کسی مطاب فهدم و در خدرد در
مررد آنها برداشتی دارد.
پيشينه تحقيق
در مررد ب

افتار فخرالدین عراقی و حافظ پژوهشهای زیادی صررت پذیرفته ،امدا در

حیطه مرضرت مقالة حاضر تا آن ایی که نگارند اطالت دارد مرارد مشابه دو پدژوهش صدررت
پذیرفته «پایاننامه مقط کارشنابی ارشد صائب و مرلدری ،پژوهشدگر زیندب رشدیدی ،ابدتاد
راهنما دکتر الی دربال  1381و چایان نامده مقایسده و تحلیدل بد کی تضدمینهدای حدافظ،
پژوهشگر مهدی اراوند ،ابتاد راهنما دکتر علی حیدری در بدال  ،1393در ایدن مقالده بدیی
شد ابت ابتدا تأثیرپذیری حافظ از عراقی نشان داد شرد ،بید به همرا بیدان بسدامد بد کی،
دالیل تفاوت ب کی بین این دوشاعر را در عین تأثیر و تأثّر مررد برربی قرار دهد که چدرا بدا
وجرد این تأثیرپذیری حافظ از عراقی در این غزل باز هم تفاوت ب کی مشاهد میشرد.
بينامتنيت
«آثار ادبی بر اباس نظااها ،رمزاان ،و بنتهای ای اد شد تربد آثدار ادبدی پیشدین بندا
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میشرند .دیگر نظااها ،رمزاان ،و بنتهای هنری و در کل فرهنگی نیز در شکلایری میندای
ی

اثر اهمیتی ابابی دارند .نظریهپردازان امروزی متنها ،خرا ادبی و خرا غیر ادبی ،را فاقد

هر ارنه مینای مستقل میدانند .مترن در واق متشکل از همان چیزی هستند که نظریدهپدردازان
اکنرن آن را امر بینامتنی مینامند .نظریهپردازان ادعا دارند که ،کار خرانش ما را بده شد کهای از
رواب متنی وارد میکند .تأویل کردن ی

متن ،کش

مینا یا میانی آن ،در واق ردیابی همدین

میانی ابت .بنا بر این خرانش به صررت روندی از حرکت در میان مترن در میآید .میندا نیدز
چیزی میشرد که بین ی

با آن مرجردیت مییابد؛

متن و همه دیگر مترن مررد اشار و مرت

و این برونروی از مدتن مسدتقل و ورود بده شد کهای از منابد ات متندی ابدت :مدتن بیندامتن
میشرد .».بیزدانجر ،بینامتنیت.)12 :
ژرار ژنت با استرش دامنه مطالیاتی کریسترا هر نرت رابطه میان ی

متن با متنهای دیگر

یا غیر خرد را با واژ جدید ترامتنیت ناااذاری نمرد و آن را بده پدند دبدته تقسدیم کدرد کده
بینامتنیت یکی از اقساا آن محسرب میشرد ،بینامتنیت از نظر ژنت تقسیم میشرد به به دبدته
ببینامتنیت صریح ،بینامتنیت غیر صریح ،بینامتنیت ضدمنی) کده در ایدن مقالده بدر ابداس ایدن
تقسیمبندی برربی شد ابت.
«بینامتنیت و ب
افت ب

 :با ترجه به آن که متنها بیشترین تأثیر را بر همدیگر میاذارند میتدران

محصرل مطالیات و متأثر از بطح دانش نریسدند ابدت .تحصدیالت ،زنددای در

میان ارو های علمی جامیه و نرت مطالیات شخص عامل مؤثری در تکرین ب
ب

نریسند در اثر انس با ی

میارییم که ب
چرایی تکرین ب

متن یا ی

اوبت؛ ادا

مکتب یا نرت ادبی تغییر میکند .در چنین وضییتی

وی متأثر از متنهایی ابت که میخراندد .تحلیدلادر بد
و ت یدین نقدش عناصدر فدردی و اجتمداعی بد

بدرای تحلیدل

بداز نیازمندد داندش و

اطالعات استرد ای دربار شخصیت و زندای و شرای تداریخی و اجتمداعی عصدر او و نیدز
افتمانها و ب

های زندای وی ابت .بدون این اطالعات ،ب

شدناس از مرحلده نخسدت

تحقی یینی ترصی  ،به دشراری میتراند به مرحله تفسیر و ت یین داد ها فراتر رود و در عمل
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ارزیابی که نهاییترین و مهمترین ااا تحلیل ابت ناکاا میماند ».بفترحی.)226 : ،
هر کداا از این دو شاعر بر اباس زمان و شرای حاکم بر روزاار خرد و با ترجه به جهان
بینی و روحیّات و میراثی که از اذشتگان به آنها ربید  ،دارای ب

و شیر منحصر بده فدرد

خرد هستند ،که ب ب تمایز ب کی بین این دو شاعر میشرد.
غزل فخرالدین عراقی
ص د ا وقددت بددحر اددریی ز ک دری یددار مددیآیددد

کدده بددری او شددفای جددان هددر بیمددار مددیآیددد

نسیم خرش مگر از بدا جلدر مدیدهدد ادل را

کدده آواز خددرش از هربددر ز خلقددی زار مددیآیددد

بیا در الشن ای بیدل به بری ال برافشدان جدان

کدده از الددزار و اددل امددروز بددری یددار مددیآیددد

ال از شادی همی خندد من از غم زار مدیادریم

کدده از الشددن مددرا یدداد از رم دلدددار مددیآیددد

ز بسددتان هددیر در چشددمم نمددیآیدد مگددر آبددی

کدده در چشددمم ز یدداد او دمددی صدددبار مددیآیددد

اار الدزار مدیآیدد کسدی را خدرش مدرا بداری

نسددیم کددری او خددرشتددر ز صددد الددزار مددیآیددد

مددرا چدده از اددل و الزارکاندددر دبددت امیدددا

ز الدددزار وصدددال یدددار زخدددم خدددار مدددیآیدددد

عراقی خستهدل هر دا ز بریی میخررد زخمدی

همدده زخددم بددال اددریی بددرین افگددار مددیآیددد

غزل حافظ

یددار مددیآورد

دل شدددررید مدددارا بددده بدددر در کدددار مدددیآورد

ص د ا وقددت بددحر بددریی ز زل د

مددن آن شددکل صددنربر را ز بددا دیددد برکندددا

که هر ال کز غمش بشدکفت محندت بدار مدیآورد

فددرو مددا مددیدیدددا ز بدداا قصددر او روشددن

کدده رو از شددرا آن خررشددید در دیددرار مددیآورد

ز بددیم غددارت عشددقش دل پرخددرن رهددا کددردا

ولدی مدیریخدت خدرن و ر بددان هن دار مدیآورد

به قرل مطرب و باقی برون رفدتم اده و بدیاده

کددز آن را اددران قاصددد خ ددر دشددرار مددیآورد

و احسدان بدرد

اادددر تسد د یح مدددیفرمدددرد اادددر زندددار مدددیآورد

عفددااچ چددین ابددرویش اارچدده ندداترانم کددرد

بدده عشددر هددم پیددامی بددر بددر بیمددار مددیآورد

برابر بخشش جانان طری لط
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ع ب میداشتم دیشدب ز حدافظ جداا و پیمانده

ولددی مددنیش نمددیکددردا کدده صددرفیوار مددیآورد

الیه آوایی و موسيقيایی
غزل فخرالدین عراقی

1د مربیقی بیرونی یا وزن :مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن :بحر هزج بالم
2د مربیقی کناری قافیه و ردی  :کلمات قافیه:یار /بیمار /زار/یار /دلدار /بار /الزار /افگدار/
قافیه یارتکرار شد ابت ،بر) حرف روی ابت ،بمی آید) ردی

فیلی ابت.

3د مربیقی درونی یا آرایههای لفظی:
واج آرایی:

در محرر افقی1 :د بی .و .ا .ر .ب .ا .د« .گ« ،» .

 .س»2،).دد با .گ .ا .ش .م .و .ز .ی.

 .ر3 ،).د بب .ی .ا .د .گ .ل .ش .ن .ا .و .ز .ر4 ،).دد بگ .ز .ا .ر .ی .د .ل .ن .ا5،).دد با .ن .ی.
ا .د .ر .ش .ز)6 ،د با .گ .ز .ا .ر .ا .ی .و .د) 7د با .گ .ز .ا .ر .ا .ی .و .د)7 ،دد با .گ .ز .ا .ر .ل.
ا .ی .د)8 ،د بد .ا .ر .م .ی .ا .د .).در محرر افقی تکرار واجها به ارنهای ابت که این تکدرار در
طرل بیت برخی واژ ها را بر ذهن متداعی میبازد که این واژ ها جزء عناصر غزلی و تصریربداز
شاعر هستند .در بیت 1د بیار ،میآید)2 ،د بیار ،زار)3 ،د بیار ،زار)4 ،د بالزار ،یار ،مدیآیدد)5 ،دد
بمیآید ،زار)6 ،د بالزار ،میآید ،زار)7 ،د بمیآید ،یار ،زار ،الزار)8 ،د بمیآید ،زار).
در محرر عمردی :تکرار واجها در طرل محرر ابیات به ارنهای ابدت کده ایدن واجهدا در
طرل محرر عمردی نیز تکرار شد اند و تداعیکنند الفاظی در ذهن مخاطدب هسدتند کده ایدن
الفاظ تصریرباز و مخیل کنند شیر عراقی هستند و شاعر برای انتقال بهتدر مفهدرا و ت یدین و
تفسیر تأثیراذار از آرایه واج آرایی در طرل محرر عمردی ابتفاد کرد ابت .الفاظ خا

کده

از واج های تکرار شد در طرل محرر عمردی متداعی میشرند ع ارتنداز :بیار ،زار ،الزار ،ال
و همچنین ردی

فیلی میآید که در طرل محرر افقی همه ابیات تکرار شد ابت).
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جناس1 :د باریی ،کری)2 ،د بال و الزار)4 ،د بال و الشن)8 ،د باریی ،کریی).
ب

1 :د ببری ،کری)5 ،د ببار ،یار)8 ،د ببریی ،زخمی).

تکرار در محرر افقی2 :د بخرش)3 ،د ببری) ،بال)4 ،د بال)5 ،د بچشمم)6 ،د بخدرش)،
بالزار)7 ،د بال) ،بالزار).
ردالصدرالی االبتدا4 :د بال).

ردالصدر الی الی ز6 :د بالزار).

ردالیروض الی االبتدا8 :د بزخم).
تکرار در محرر عمردی 12 :بارتکرار کلمه ال ،الشن  2بدار ،الدزار  5بدار ،کدری  2بدار،
تکرار کلمهزار  5بار ،بری  3بار4 ،بار خرش ،واژ دل  3بار ،مدیآیدد 2بدار ،واژ زخدم  3بدار.
تکرار حروف م هم نشاندهند کثرت :هر  2بار ،صد  2بار
همصدایی :بص ا ،بحر) ،باریی ،کری) ،ببری او) ،بیار میآید) ،ب بیابیدل) ،بالزار و ال)،
باار الزار) ،بزخم خار) ،بکری او) ،بآواز زار).
در مصرات اول دربیت 3د ببیا درالشن ای بیدل به بری ال بر افشان جان).
بیت4د
بال از شادی همی خندد ،من از غم زار میاریم

کدده از الشددن مددرا یدداد از رم دلدددار مددیآیددد).

بیت7د
بمددرا چدده از اددل و ال دزار کاندددر دبددت امیدددا

ز الد دزار وصدددال یدددار زخدددم خدددار مدددیآیدددد).

غزل حافظ

1د مربیقی بیرونی یا وزن :مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن :بحر هزج بالم
2د مربیقی کناری قافیه و ردی  :کلمات قافیه :یار /کار /بار /دیرار /هن ار /دشدرار /زندار/
بیمار /صرفیوار .قافیه مقید حرف روی بر) ابت ،بمیآید) ردی
هر دو غزل مشتر ابت.
3د مربیقی درونی یا آرایههای لفظی:
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واجآرایی
در محررافقی1 :د بب .و .ا .ر .د« .

 .س») ،د بب .ا .ر .ش .ن .د . .ا .ل3 ،). .د با .ا .و.

د .ر .ش .ی .ن)4 ،د بر .ا .ا .ش .ی .ن .و5 ،). .د بب .گ .ق .ر .ا .ن .و .د)6 ،د بس .ش .ن .ب.
ا .ر .ط .ی .و .د7 ،).ددد بب .ر .ا . .ی .ن .ش .ا8 ،) .ددد بش .ا .ن .ی .و . .د .ب .ا) .تکددرار
واجها در طرل محرر ابیات باع

تداعی واژ های در طرل ابیات میشرد که بدا تصدریر و مفهدرا

بیت همخرانی و همبازی دارد1 :دد ب آورد ،بدر)2 ،دد ببدار ،بدا )3 ،دد بآورد ،روشدن)4 ،دد برهدا،
میآرود)5 ،د بآورد ،اران)6 ،د بآورد ،برابر)7 ،د بابرو ،چین ،میآورد)8 ،دبدیشب ،آورد ،من ).
در محرر عمردی غزل :تکرار واژ ها در ابیات حافظ به ارنهای ابت که کلماتی که تکدرار
شد اند متنابب با مفهرا و تصریر مخیّل ی

بیت ابدت و از آن دای کده تصداویر و مضدامین

ابیات نس ت به دیگر ابیات متفاوت ابت ،تکرار واژ ها در طرل محرر عمردی تنهدا در ردید
فیلی بمیآورد) ،دید میشرد.
جناس2 :د ببار ،با )3 ،د برو ،روشن)4 ،د برها ،ر ).
ب

7 :د ببر ،بر)8 ،د بصرفی ،ولی) ،بع ب ،دیشب)6 ،د ببرد ،فرمرد).

هم صدایی
بیت 2د بمن آن شکل صنربر را زبا دید برکندا که هر ال کز غمش بشکفت محنت بار
میآورد) همچنین در این بیت بمن آن) هم همصدایی دارد.
3د بفرو ما میدیدا زباا قصر او روشن که رو از شرا آن خررشید در دیرار میآورد).
4د یکی از شگردهای حافظ برای انتقال بهتر مفهرا و تصریربازی بازی با واژکدان ابدت:
برها ،ر  ،هن ار).
5د حافظ با تخفی

باه و بیاه) در تقابدل واژ برا ادران) بدا نشداندادن شدکل ظداهری

کلمات در انتقال بهتر مفهرا مرف برد ابت.
6د بطری  ،لطی )7 ،د بچین ،چه)8 ،د بمیداشتم ،دیشب).
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تکرار در محرر افقی1 :د ببر)4 ،د بخرن)5 ،د باه)6 ،د باار).
در شیر حافظ تصاویر مخیل و مضامین بکر و م زای هر بیت باعد

شدد کده تکدرار در

محرر عمردی همانند شیر عراقی ن اشد.
ایدئولوژي در الیهآوایی
از لحاظ آوایی و مربیقیایی وزن و قافیه هدر دو شداعر یکسدان و ردید
تفاوت ردی

متفداوت ابدت،

فیلی با برربی الیه واژ ها و ایدئرلرژی و مضمرن و مفهرا ابیات کامالً منط

با

هرش زبانی و ن ر شاعرانه حافظ ابدت ،در برربدی غدزل عراقدی مشدخص شدد کده تیدداد
 ،همچنین ارجاعات صریح نسد ت

واژ های حسی و عاا بیشتر ابت از واژ های ذهنی و خا

به ارجاعات ضمنی بیشتر ابت؛ اما در برربی غزل حدافظ ارجاعدات ضدمنی بیشدتر ابدت از
ارجاعات صریح ،تیداد واژ های ذهنی بیشتر از واژ های حسی به کار رفتده ابدت ،هدمچندین
رمزاان عرفانی نیز در شیر وجرد دارد ،در نتی ه همه این عرامل باع

شدد کده شدیر حدافظ

مخیّل و تصریری و غیر مستقیم و ضمنی بیان شرد ،پس انتخاب ردید

فیلدی «مدی آورد» بده

جای «میآید» که مفهرا غیر مستقیم بردن را به ذهن متداعی میبازد کامالً همسر و هماهند
با مضمرن و مفهرا بیت ابت.
در بررسی موسيقی درونی یا آرایههاي لفظی
هر دو شاعر بر اباس جهانبینی و نگرش خا

خرد از آرایههای مربیقی درونی بدر عین تکدرار

آرایهها با بسامد یکسان) به ارنهای کامالً متفاوت و خدا
ب

ابدتفاد کدرد اندد .واجآرایدی ،جنداس،

 ،همصدایی ،در هر دو غزل از لحاظ بسامد و نرت آرایهها به طرر یکسانی ابتفاد شد اندد ،امدا

نرت کاربرد این آرایهها در هر دو غزل متفاوت ابت ،ال ته در شیر عراقی برای مربیقیاییکردن شدیر
از آرایه تکرار به صرر ارناارن در محرر عمردی و افقی بیشتر ابتفاد کرد ابت.
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الیه واژهها
عراقی

واژ های حسی یا ذهنی :از م مرت واژ های به کار رفته در غدزل  8بیتدی 25 ،واژ حسدی
و 21واژ ذهنی به کار رفته ابت.
واژ های خا

و عاا :دربرربی کل ابیات  11مدررد ابدم خدا

و  55مدررد ابدم عداا

مشاهد شد.
ارجات صریح یا ضمنی :از م مرت واژ های به کار رفته در غزل  15مررد ارجات صریح و 5
مررد ارجات ضمنی در غزل مشاهد شد.
واژ های عربی یا فاربی :از م مرت  89کلمه به کار رفته در غدزل  8بیتدی عراقدی  10واژ
عربی ابت در حدود 11درصد.
کهنارایی :ندارد
 :ندارد

واژ ازینی عامیانگی یا تیابیر خا

واژ های عربی یافاربی :از م مرت  89کلمه به کار رفته در غدزل  7بیتدی عراقدی  10واژ
عربی ابت در حدود  11درصد.
حافظ

واژ های حسی یا ذهنی :از م مرت واژ های به کار رفته در شدیر حدافظ  37واژ ذهندی و
 24واژ حسی به کار رفته ابت.
ارجاعات صریح یا ضمنی :از م مرت واژ های به کار رفته درغزل  10مررد ارجدات صدریح
و  20مررد ارجات ضمنی مشاهد شد.
واژ های عاا یا خا

 :در شیر حافظ  21مررد ابم خا

و  40مررد ابم عاا به کار رفته

ابت.
واژ ازینی عامیانگی یا تیابیر خا

 :ندارد
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کهنارایی :ندارد
واژ های عربی یا فاربی :از م مرت  104کلمه به کار رفته در غزل  8بیتدی حدافظ  25واژ
عربی ابت حدود  24درصد.
رمزاان :ص ا ،بری زل

یار ،زل

یار ،مطرب ،باقی ،تس یح ،زنار ،جداا و پیمانده ،صدرفی

وار.
ایدئولوژي در الیه واژهها
با برربی در الیه واژ ها مشخص شد که هر دو شاعر بر اباس جهانبینی و نگرش خدا
خرد نس ت به هستی و منط
کاربرد خا

با هرش زبانی و ن ر شاعرانه خرد اقداا بده انتخداب واژ هدا و

آنها کرد ابت ،بسامد واژ های حسی در شیر عراقی بیشتر و بدالیکس بسدامد

واژ های ذهنی در شیر حافظ بیشتر ابت ،ارجاعات ضمنی در شیر حافظ بیشتر از شیر عراقی
ابت ،همچنین رمزاان عرفانی شیر حافظ باع

شد شیر حافظ نس ت به شیر عراقی رمدزی

و نمادین باشد ،با ترجه به بسامد واژ های برربی شد شیر حافظ مخیّدل و نمدادین و مصدرّر
ابت و شیر عراقی نس ت به شیر حافظ شیری صریح بدا تصداویر شداعرانه مسدتقیم ابدت و
الیههای ضمنی و ثانری و تصاویر مخیّل شاعرانه حافظ را دارا نیست.
الیه بالغی
غزل عراقی

تش یه3 :د ببری یار مثل بری ال ،تش یه مضمر)4 ،د برم دلدار مثل الشن ،تش یه مضمر).
ابتیار 7 :د بدبت امید ،ابتیار مکنیه).
کنایه5 :د بزبستان هیر در چشمم نمیآید).
ایهاا3 :د ببر)5 ،د بزیاد و صد ،ایهاا تنابب)5 ،د بزیاد و هیر ،ایهاا تضاد).
مراعات النظیر1 :د بص ا ،بحر ،شفا) ،بکری یار ،بر ،شدفای جدان)2 ،دد بنسدیم ،بدا ادل،
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جلر )3 ،د بال ،الشدن ،بدری یدار) ،بزخدم ،خدار)4 ،دد بشدادی ،یداد رم دلدار) ،بغدم ،زار،
میاریم)5 ،د بچشم ،یاد ،آب)6 ،د بنسیم کری ،خرش ،الزار)7 ،دبال ،الزار ،وصال یار)8 ،دد
بزخم ،بال ،افگار).
ت رید :بیت 8

حسن تیلیل2 :د بمصرات اول).

تضاد و تقابل :بیت  4مصرات اول تقابل5 ،د بدمی و صد ،تضاد مینایی)7 ،د بال ،خار).
غزل حافظ:
تش یه2 :د ببا دید ) .ابتیار 2 :د بشکل صنربر) ،ابدتیار مکنیده بتشدخیص)3 :دد غدارت
عشقش
کنایه2 :د بروی در دیرارآوردن)8 ،د کنایه تیریض به صرفی
ابتخداا2:د بمن آن شکل صنربر را ز با دید برکندا).
نماد :ص ا ،مطرب ،باقی ،تس یح ،زنار ،جاا و پیمانه ،صرفی.
تضاد و تقابل6 :د تس یح و زنار بتضاد مینایی)
یار)2 ،د بصنربر ،با  ،ال) ،بدیدد غدم ،محندت) ،بادل،

مراعات النظیر1 :د بص ا ،بر ،زل

شکفت ،با )3 ،د بما  ،خررشید ،روشن)3 ،د بباا ،قصر ،دیرار)4 ،د ببیم غارت ،ر  ،خرن) ،بدل
پرخرن ،بیم ،عش )5 ،د بمطرب ،بداقی ،را ادران) ،بقاصدد ،خ در ،را )6 ،دد بلطد  ،احسدان،
بخشش) ،بجانان ،طری  ،تس یح)7 ،د بچین ابرو ،عشر  ،پیاا)7 ،د ببیمار ،ناتران).
ایهاا1 :د ببر)5 ،د برا ) ،باران).
عکس م ازی :بیت 3
پارادوکس2 :د بکه هر ال کز غمش بشکفت).
م از3 :د م از محلیه بباا قصر).
داللتهای ثانری

ت رید :بیت. 8

جمالت:

عراقی1 :د جمله خ ری :بشارت و شادی2 ،د ابتفهاا تقریری مصرات اول برای تاکید3 ،دد جملده
امری :تشری 4 ،د و5و7د جمله خ ری :تأثر و اندو 6 ،د جمله خ ری :تیظیم و بزرگ داشت.
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حافظ :تماا جمالت خ ری1 :د تیضیم و بزراداشت ،اظهار برور2 ،د تأثر و اندو 3 ،د تیظیم
و بزراداشت4 ،د اظهار اندو و ناراحتی5 ،د ارشداد و هددایت ،بزراداشدت6 ،دد تیظدیم ،ارشداد،
تسریه و تخییر7 ،د تیظیم8 ،د خطاب به خرد برای تیریض به دیگران بصرفی) طنز و ابتهزا.
ایدئولوژي در الیه بالغی
از لحاظ بسامد کاربرد آرایهها تفاوت چندانی بین دو شداعر وجدرد نددارد و تنهدا در ید
مررد از لحاظ بسامد میتران این تفاوت را مشاهد کرد ،در شیر حافظ نمادهای عرفانی به کار
رفته ابت در حالی که شیر عراقی فاقد این ارنه نمادهابت .ال تده ایدن تفداوت کده ناشدی از
جهانبینی و نگرش متفاوت هر دو شاعر ابت باع
حافظ را نمادین و بم رلی

ای اد تفداوت بد کی مدیشدرد ،و شدیر

کرد ابت .یکدی دیگدر از دالیدل تفداوت بد کی نحدر کداربرد

متفاوت از آرایه مراعاتالنظیر در شیر هر دو شاعر ابت در حالی کده از نظدر بسدامد تفداوت
چندانی بین این دو آرایه وجرد ندارد ،مراعات النظیرهای به کار رفته در شیر حافظ متیلد بده
حرز مفاهیم متیددی ابت که باع

ای اد تصاویر شیری متیددی شد اند و در تصریرآفرینی

مفاهیم ذهنی عرفانی نقش به بزایی دارند ،حافظ با به کار بردن این واژ های متنابدب بدا هدم
مفاهیم ذهنی عرفانی خرد را وارد حرز تصریری این واژ های مراعدات النظیدر کدرد ابدت و
باع

شد شیر حافظ مصرّر و مخیّلتر باشد اما مراعات النظیرهای شیر عراقی بیشتر کلمداتی

ابت که در طرل غزل تکرار شد اند و تصاویر و مفاهیمی را که منتقل میکنند تکراری ابت و
تصریرآفرینی شیر حافظ را ندارند .در ابتفاد از آرایههای تش یه و ابدتیار و ابدتخداا بدرای
انتقال تصاویر شیری تفاوت بارزی مشاهد میشرد ،تصاویر شیری شیر حدافظ بددی و ندر و
تصاویر شیری عراقی تکراری ابت ،ولی در برربی از لحاظ بسامد تفداوت ندارندد .از لحداظ
داللتهای ثانری جمالت شیر حافظ نس ت به شیر عراقی غنیتر و پربارتر ابت.
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الیه نحوي (در محور همنشينی و جانشينی یاکوبسون)
عراقی

1د عراقی در بیت اول در محرر همنشینی برای مصررباختن و تیظیم و بزراداشدت بدری
میشرق و تأثیراذاری آن از آرایه آنیمیسدم بجاندداراناداری) بداد صد ا ابدتفاد کدرد ابدت.
همچنین برای تأثیراذاری واژ ها از همصدایی و تکرار و ب

و جناس و برای تصریربدازی

از تش یه و مراعاتالنظیر ابتفاد کرد ابت.
2د چینش واژ ها در مصرات اول به ارنه ای ابدت کده مفهدرا ابدتفهاا تقریدری همدرا بدا
ت اهل الیارف شاعر موثر به مخاطب منتقل شد ابت ،در مصرات دوا بدا آوردن بکده) جملده
ابتفهامی را با هنرمندی به جمله خ ری وصل میکند .همچنین در کل بیت با ابدتفاد از آرایده
مراعاتالنظیر تصریربازی کرد ابت.
3د فیل امر بیا مقدا شد ابت در جمله ،به خاطر تأکید و در کل بیت با ای اد هدمصددایی
با واج بب) این مفهرا فیل را به همرا واژ ببر) که تکرار شد  ،برای تأکید به خربی بده ذهدن
متداعی میکند.
4د با ازینش کلمات باختار نحری مصرات به دو نیم مصرت تقسدیم شدد ابدت ،چیددمان
کلمات به ارنهای ابت که این دو نیم مصرات در تضاد و تقابل یکدیگر قرار دارند.
5د در این بیت ببستان) در تقابل بیادیار) ابت شاعر برای نشاندادن این تقابل هر دو کلمه
را با حرف مخف

بز) بیان میکند تا با ابتفاد از حرف بز) کلیت ایدن دو واژ ببسدتان و یداد

یار) را در مقابل هم قرار دهد و به طرر تساوی به مخاطب القا مدیکندد .در کدل بیدت چیدنش
خا

کلمات و ازینش واژ ها به ارنهای ابت که با ابتفاد از ظاهر کلمات و باختار نحری

آنها این تقابل و تضاد مینایی را در باختار ظاهری کلمات هم به نمایش میاذارد.
6د باختار نحری این بیت در قالب جمله شرطی بیان شد ابت ،برای تأکید فیل بمیآید)
بر مفیرل و صفت مقدا شد ابت ،شاعر برای نشاندادن برتدری کدری میشدرق بدر الدزار از
صنیت تکرار و آرایه ردالصدر الی الی ز ابتفاد کرد ابت.
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7د مصرات اول به دو نیم مصرات تقسیم شد ابت که نیم مصرات اول بده صدررت ابدتفهاا
انکاری به قصد تأکید ،بیان شد ابت و بید بالفاصدله بدا حدرف تخفید
چرایی امر بیان شد ابت .مصرات دوا با حرف تخفی

ب علدت و بیدان)

بز) شروت میشدرد کده بدا حدرف اول

بزخم) مصرات را به دو نیم مصرات تقسیم کرد برای ای اد برجستهبازی و تأمدل خرانندد بدر
واژ بزخم).
8د در این بیت شاعر با مقداآوردن واژ بعراقی) با خطداب الدنفس برجسدتهبدازی ای داد
کرد ابت ،و با ای اد همصدایی و ب

و تکرار با ظاهر کلمدات مفهدرا خدرد را مدرزون بده

مخاطب منتقل میکند.
حافظ

باختار نحری و ازینش کلمات و چینش واژ ها بر اباس تصریرآفرینی مخیّل و بر اباس
اهمیت یا عدا اهمیت برخی تصریرها مقدا یا مؤخّر بیان شد ابت.
1د حافظ در مصرات اول همانند غزل عراقی در محدرر هدمنشدینی بدرای مصدرربداختن و
تیظیم و بزراداشت بری میشرق و تأثیراذاری آن از آرایه آنیمیسم بجاندارانگاری) بداد صد ا
ابتفاد کرد ابت .همچنین برای تصریرآفرینی از ترکیب اضافی بوقت بحر) و بدل شررید )
و برای برجستهبازی و تأکید بر مطلب کلمه ببر) را به صدررت تکدرار و ایهداا بده کدار بدرد
ابت.
2د شاعر در محرر جانشینی از ابتیار بشدکل صدنربر) و ترکیدب تشد یهی ببدا دیدد ) و
ابتخداا ببرکندا) برای مصرّر باختن ابتفاد کرد تدا مفهدرا عرفدانی خدرد را درقالدب ایدن
تصاویر با برجستهبازی به مخاطب منتقل کند .در مصرات دوا شاعر با ابتفاد از مراعاتالنظیر
تصریربازی کرد و این تصدریر مخیّدل را در قالدب ع دارت پارادوکسدی و بده منظدرر ای داد
برجستهبازی ،به مخاطب بیان میکند .شاعر با ابتفاد از تکدرار حدرف ب ) در کدل بیدت بدا
ای اد هم صدایی مفهرا دو فیل بیت ببرکنددن .شدکفتن) را بیشدتر بده ذهدن مخاطدب منتقدل
میکند.
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3د در این بیت ترکیب اضافی بفرو ما ) مقدا شد چرن شاعر میخراهد به مخاطب بیدان
کند که نرر ماهی که از باا قصر میشرق روشن شد باع

شدد خررشدید درخشدان احسداس

شرا کند .شاعر برای نشاندادن زی ایی میشرق با ابتفاد از مراعاتالنظیدر از حدرز واژ هدای
ی

حرز مفهرمی برای مصرر باختن ابتفاد کرد ابت.
 4د در مصرات اول با حرف تیلیل بز) چرایی عمدل را همدرا بدا تتداب اضدافات بده ارنده

ابتیار مکنیه بجاندارانگاری) بیان میکند تا ترجه مخاطب را به ایدن مرضدرت جلدب کندد ،و
بید فاعل را به صررت ترکیب وصفی بیان میکند ،مصرات دوا را شاعر با حرف بو) به دو ندیم
مصرات تقسیم میکند تا مفهرا خرد را در این نیم مصرات با دو تقسیمبندی بیان کند ،هدمچندین
در طرل بیت از آرایه تکرار جناس هم صدایی برای مرزون بردن شیر ابتفاد کرد ابت.
5د شاعر به خاطر لزوا ت ییت از مطرب و باقی و بزرگداشت مقاا این دو در مصرات اول
این دو واژ را مقدا آورد ابت ،در مصرات دوا با مراعاتالنظیر و ایهاا تصریربازی کدرد تدا
عالو بر مینای ظاهری تصریر مینی ثانری و ضمنی را هم به ذهن مخاطب منتقل میکند.
6د چرن هدف بیت بخن از بخشش میشرق ابت در ابتددای بیدت بدرای تأکیدد بدر ایدن
مطلب واژ بخشش میشرق را با قید برابر در ابتدای مصرات آورد و در مصرات دوا با حرف
رب باار) با تسریه و تخییر ،تضاد و تقابل ای اد کرد میکند میان تس یح و زنار تا به مخاطدب
بیان کند که در هر صررت بخشش جانان لط

و احسان ابت و هیر فرقی نمیکند.

7د شاعر برای برجستهبازی در ابتدای بیت ش ه جمله بعفااچ) وبید فاعل بچدین ابدرو) را
مقدا آورد و با واژ هایی که با هم مراعاتالنظیر دارند ،در کل بیت تصریربازی کرد ابت.
8د شاعر برای انتقال بهتر مفهرا خرد به مخاطب در این بیت چیدمان واژ ها و ترکی دات را
به ارنهای به کار برد ابت تا با برجستهبازی و تأکید تأثیر بیشدتری بدر مخاطدب بگدذارد .در
ابتدا فیل بع ب داشتم) را مقدا آورد تا خرانند با تی ب ماجرا را دن ال کند بید قیدد زمدان
را بیان میکند تا زمان آن مشخص شرد بید فاعل کار را به همرا عمل ان اا داد بیان میکندد،
در ادامه با تقدا حرف بولی و فیل) باز دوبار خرانندد را متی دب و حیدران نگده مدیدارد و
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بالفاصله با آوردن حرف تیلیل بکده) علدت را بدا ای داز و اختصدار در قالدب جملده تشد یهی
بصرفیوار) بیان میکند تا در ذهن مخاطب ح

و مانداار اردد.

بينامتنيت
آوایی و مربیقیایی :از لحاظ مربیقی بیرونی و کناری ب وزن و قافیه) هر دو غزل یکسان و
صرفاً ردی
ب

فیلی متفاوت ابت .مربیقی درونی یا آرایههای لفظی ،بواجآرایی ،تکرار ،جناس،

 ،همصدایی) ،در هر دو غزل از لحاظ بسامد به طرر یکسانی ابدتفاد شدد اندد ،امدا ندرت

کاربرد این آرایهها در هر دو غزل براباس جهانبینی و هرش زبانی و نگرش خا

هر شداعر

در هر دو غزل متفاوت به کار رفته ابت.
واژ های مشتر

در هر دو غزل :مطل هر دو غزل با به واژ بص ا وقت بدحر )...شدروت

میشرد ،همچنین واژ بیار و بر) در هر دو غزل در بیت اول تکرار شد ابت .واژ های تکدرار
شد غزل عراقی در شیر حافظ بال ،با  ،یار ،بیمار ،دل) ابت که این واژ ها جز عناصر غزلی
شیر عراقی ابت که در شیر حافظ با ترجه به تصاویر مخیل متفاوت به ارنهای دیگر ابدتفاد
شد اند.
الیه بالغی :از لحاظ بسامد کاربرد آرایهها و نرت آرایههای ابتفاد شد تفاوت چندانی بین
دو شاعر وجرد ندارد ،ال ته این آرایههای مشابه در هر دو غدزل بدرای انتقدال تصداویر شدیری
متفاوتی انتخاب شد اند ،تصاویر شیری شیر حافظ بدی و نر و تصاویر شیری عراقی تکراری
ابت ،ولی در برربی از لحاظ بسامد تفاوت ندارندد .در کداربرد آرایدههدا تنهدا در ید

مدررد

میتران این تفاوت را مشاهد کرد ،در شیر حافظ نمادهای عرفانی به کار رفته ابت در حدالی
که شیر عراقی فاقد این ارنه نمادهابت .ال ته این تفاوت کده ناشدی از جهدانبیندی و نگدرش
متفاوت هر دو شاعر ابت باع
بم رلی

ای اد تفاوت بد کی مدیشدرد ،و شدیر حدافظ را نمدادین و

کرد ابت.

الیه ایدئرلرژی :مضامین مشتر عرفانی در هردو غزل به وفرر دید می شرد و لیکن هر کداا بدر
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اباس جهانبینی و نگرش خرد این مضامین مشتر را در قالب الفاظ و ترکیب کلماتی خدا
برود اند که همین عامل ب ب به وجرد آمدن تفاوت ب کی و تمایز بین این شیرا شد ابت .از
لحاظ فکری شیر هر دو شاعر عارفانه عاشقانه ابت ،که در آن هم تأثیرپذیری حافظ از لحداظ
مینا به خربی مشهرد ابت و هم خل و آفرینش بیبدیل حافظ از لحاظ مینا و ظاهر به خدربی
مشهرد ابت .نکته بارز و مهم که در برربی تأثیرپذیری حافظ از شیر عراقی به دبت مدیآیدد
این ابت که ،غزلی که حافظ با تأثیرپذیری خل میکند خیلی فراتر و برتر از غزلی ابت که از
آن تأثیر ارفته ابت ،حافظ در عین تأثیرپذیری از صررت و میانی شیر عراقدی ایدن مضدامین
مشتر را به ارنهای کامالً متفاوت و مخیّل و با تصریرآفرینی بیان میکند و عالو بر مضدامین
مشتر  ،مضامین و درونمایههای متفاوت دیگری را هم به شیر میافزاید که باع

غندیشددن

شیر حافظ میشرد .در کل چیزی که حافظ از شیر عراقی ارفته در مقایسه با مضدامین مخیّدل
که به ما عرضه میکند متفاوت و بیبدیل ابت و ب
خا

خا

حدافظ باعد

تفداوت و جلدر

شیر او میشرد.
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نتيجه
با وجرد تأثیرپذیری حافظ از شیر عراقی تفاوتهدای بد کی در هدر دو غدزل بده خدربی
مشهرد ابت به ارنهای که به راحتی میتران از ب
متفاوت و نگرش خا

شخصدی هدر دو شداعر بده جهدانبیندی

هر شاعر پی برد .در ع ارات زیر ابتدا بینامتنیت بتأثیر و تأثّر) حافظ از

عراقی مررد برربی قرار ارفته و بپس دالیل تفاوت ب کی هر دو غزل بیان شد ابت:
بینامتنیت :ط

برربیهای ان اا شد در این مقاله که در ذیل بدان اشار میشرد ،از لحاظ

م انی بینامتنیت حافظ در این غزل از شیر عراقی تأثیر پذیرفته ابت:
از لحاظ آوایی و مربیقیایی :مربیقی بیرونی و کناری بوزن و قافیه) در هر دو غزل یکسان
و صرفاً ردی

فیلی متفاوت ابت .مربیقی دروندی یدا آرایدههدای لفظدی :واجآرایدی ،تکدرار،

جناس ،ب

 ،همصدایی در هر دو غزل از لحاظ بسامد به طرر یکسدانی ابدتفاد شدد اندد ،و

صرفاً آرایه تکرار در محرر عمردی شیر عراقدی در حدرز واجهدا و واژ هدا از بسدامد بداالیی
برخرردار ابت .اما نرت کاربرد این آرایهها در هر دو غزل بر اباس جهانبینی و هرش زبانی و
نگرش خا

هر شاعر در هر دو غزل متفاوت به کار رفته ابت.

واژ های مشتر

در هر دو غزل :مطل هر دو غزل با به واژ بص ا وقت بدحر )...شدروت

میشرد ،همچنین واژ بیار و بر) در هر دو غزل در بیت اول تکرار شد ابت .واژ های تکدرار
شد غزل عراقی در شیر حافظ بال ،با  ،یار ،بیمار ،دل) ابت که این واژ ها جز عناصر غزلی
شیر عراقی ابت که در شیر حافظ با ترجه به تصاویر مخیل متفاوت به ارنهای دیگر ابدتفاد
شد اند.
الیه بالغی :از لحاظ بسامد کاربرد آرایهها و نرت آرایههای ابتفاد شد تفاوت چندانی بین
دو شاعر وجرد ندارد ،ال ته این آرایههای مشابه در هر دو غدزل بدرای انتقدال تصداویر شدیری
متفاوتی انتخاب شد اند ،تصاویر شیری شیر حافظ بدی و نر و تصاویر شیری عراقی تکراری
ابت ،ولی در برربی از لحاظ بسامد تفاوت ندارندد .در کداربرد آرایدههدا تنهدا در ید

مدررد

میتران این تفاوت را مشاهد کرد ،در شیر حافظ نمادهای عرفانی به کار رفته ابت در حدالی
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که شیر عراقی فاقد این ارنه نمادهابت .ال ته این تفاوت کده ناشدی از جهدانبیندی و نگدرش
متفاوت هر دو شاعر ابت باع

ای اد تفاوت ب کی میشرد.

مضامین و مفاهیم مشتر  :در برربی مفداهیم و مضدامین مشدتر

تأثیرپدذیری حدافظ از

عراقی به خربی مشهرد ابت ،مضامین مشتر عرفانی در هر دو غزل وجرد دارد مخصرصاً در
ابیات اول تأثیرپذیری حافظ از عراقی به خربی مشهرد ابت .بر ابداس ط قدهبنددی بینامتنیدت
ژرار ژنت نرت تأثیرپذیری از نرت بینامتنیت ضمنی ابت.
دالیل تفاوت ب کی بین دو شاعر در عین تأثیر و تأثّر:
با برربی الیه های ب کی در هر دو غزل مشاهد شد که تفاوت در ایدئرلرژی و جهانبینی
هر دو شاعر باع

شد ابت که هر دو شاعر بر اباس ن ر شیری و هرش زبانی خدرد اقدداا

به ازینش و چینش خاصی از واجها و واژ های شیری و تصریربازی مخیّل متفداوتی نسد ت
به همدیگر کنند که این تفاوتها با وجرد همه ش اهتها باع

ای اد تفاوت ب کی در هدر دو

غزل شد ابت.
از لحاظ آوایی و مربیقیایی :تفاوت ردی

فیلی با برربی الیه واژ ها و ایددئرلرژی و مضدمرن

و مفهرا ابیات کامالً منط با هرش زبانی و ن ر شاعرانه حافظ ابت ،در برربدی غدزل حدافظ بدر
عکس عراقی ارجاعات ضمنی بیشتر ابدت از ارجاعدات صدریح ،تیدداد واژ هدای ذهندی بیشدتر از
واژ های حسی به کار رفته ابت ،همچنین رمزاان عرفانی نیز در شدیر وجدرد دارد ،در نتی ده همده
این عرامل باع
انتخاب ردی

شد که شیر حافظ مخیّل و تصریری و غیدر مسدتقیم و ضدمنی بیدان شدرد ،پدس
فیلی «میآورد» ب ای «میآید» کده مفهدرا غیدر مسدتقیم بدردن را بده ذهدن متدداعی

میبازد کامالً همسر و هماهن

با مضمرن و م فهدرا بیدت ابدت .در برربدی مربدیقی دروندی یدا

آرایههای لفظی :هر دوشاعر از آرایههای مربیقی درونی بدر عین تکرار آرایهها با بسامد یکسان) بده
ارنهای کامالً متفاوت و خا
تکرار ،جناس ،ب

بر اباس جهانبینی ونگرش خا

خرد ابتفاد کرد اند .واجآرایدی،

 ،همصدایی ،در هر دو غزل از لحاظ بسامد و ندرت آرایدههدا بده طدرر یکسدانی

ابتفاد شد اند ،اما نرت کاربرد این آرایهها در هر دو غزل متفاوت ابت.
با برربی در الیه واژ ها :با ترجه به بسامد واژ هدای برربدی شدد شدیر حدافظ مخیّدل و
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نمادین و مصرّر ابت و شیر عراقی نس ت به شیر حافظ شدیری صدریح بدا تصداویر شداعرانه
مستقیم ابت و الیههای ضمنی و ثانری و تصاویر مخیل شاعرانه حافظ را دارا نیست.
الیه بالغی :در ابتفاد از آرایههای تش یه و ابتیار و ابتخداا و مراعداتالنظیدر از لحداظ
بسامد تفاوت چندانی مشاهد نمیشرد ،ولی در نرت کاربرد این آرایههدا بدرای انتقدال تصداویر
شیری تفاوت بارزی مشاهد میشرد ،تصاویر مخیّل شیر حافظ بدی و نر و تصداویر شدیری
عراقی تکراری ابت .در بسامد این آرایهها تنها در ی

مررد میتران ایدن تفداوت را مشداهد

کرد ،در شیر حافظ نمادهای عرفانی به کار رفته ابت در حالی که شیر عراقی فاقد ایدن ارنده
نمادهابت و این تفاوت شیر حافظ را نمادین و بم رلی

کرد ابت.

الیه ایدئرلرژی :از لحاظ فکری شیر هر دو شاعر عارفانده عاشدقانه ابدت ،کده در آن هدم
تأثیرپذیری حافظ از لحاظ مینا به خربی مشهرد ابت و هم خل و آفرینش بیبددیل حدافظ از
لحاظ مینا و ظاهر به خربی مشهرد ابت .مضامین مشتر عرفانی در هردو غدزل وجدرد دارد
مخصرصاً در ابیات اول تأثیرپذیری حافظ از عراقی به خربی مشهرد ابدت امدا در ادامده غدزل
حافظ م اح

عرفانی دیگری را به صررت مخیّل بیان کرد  ،همچنین در بیت آخدر بدا خطداب

به خرد به صرفیان ریاکار و تزویرار آن دور تیریض و کنایه زد و زهد ریایی آنان را با طندز
تلخ به بخر ارفته ابت .نکته بارز و مهم که در برربی تأثیرپذیری حافظ از شیر عراقدی بده
دبت میآید این ابت که غزلی که حافظ با تأثیرپذیری خل مدیکندد خیلدی فراتدر و برتدر از
غزلی ابت که از آن تأثیر ارفته ابت ،حافظ در عین تدأثیرپدذیری از صدررت و میدانی شدیر
عراقی این مضامین مشتر را به ارنهای کامالً متفاوت و مخیّل و با تصریرآفرینی بیان میکندد
و عالو بر مضامین مشتر  ،مضامین و درون مایههای متفاوت دیگری را هم به شیر میافزاید
که باع

غنی شدن شیر حافظ میشرد .در کدل چیدزی کده حدافظ از شدیر عراقدی ارفتده در

مقایسه با مضامین مخیل که به ما عرضه میکند متفاوت و بیبدیل ابت و ب
باع

تفاوت و جلر خا

شیر او میشرد.
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خا

حدافظ
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