
  پژوهی ادبیمتن 
  8232 ، زمستان23شمارة ، 32سال  

 

 

 حافظ اتیدر غزل ضیتعر يشناسیيبایساختار ز

 یآسمند جونقان یعل
 ایران، تهران، واحد اسالمشهر، يدانشگاه آزاد اسالم يفارس اتيزبان و ادب اريدانش

 (89/65/6867: رشیپذ وی؛ تار87/81/6861 :افتیدر ویتار) 

 چکیده
صننعت در  نیناختالف بوده اسنت. ا، دانانبالغت نياست که درخصوص آن ب ياز مباحث  یتعر

کنه  ياگوننهشنده اسنت به يمتجلّ ياما در شعرحافظ به شکل بارزتر، شعرشاعران مختلف نمود داشته
 يهننااز جلوه يکننی. شننودينمنن افننتیفظ دراز اشننعار حننا ياريبسنن يمعننان، آنبنندون در نظرگننرفتن 

و سرکش خواجنه  ياز جمله روح عناد يمختلف لیآن است. دال يهنر هامیا، شعر حافظ يشناسیيبایز
مخالفان خنود  ریو تزو يبرانداز او باعث شده تا گناهکارسنت دیو افکار و عقا يانتقاد قيو مشرب عم

 یيهنا یرتع، هاها و جملهخود در قالب کلمه اتيدر غزل . اورديبه تمسخر بگ  یرا افشا کند و با تعر
 يمقالنه سنع نینممکن است. در ا يابزار هنر نیشعرش تنها با شناخت ا يرا نهفته است که درر معنا

، کثنرت انينب، اسنتهزاء: اعنم از  یاغنراک تعنر، حنافظ اتيغزل ةبر آن است هرچند مختصر با مطالع
 لینشنود و دال یيسناو... شنا رينتحق، هينتنب، شنخندیر، اغنراق، مفاخره، قیتشو، آرزو انيب، طلب حسن
و  يزبنان ياز نمودهنا يصنعت در شعر او که بيشنتر ناشن نیو تنوع ا  یتعر يريکارگبه ةشناسانیيبایز
در  بیغا يهانشانه گریو د يزبان ۀريحاضر در زنج يهانشانه انيم ينيو جانش ينينشو روابط هم یيمایا

 .رديقرار گ ليوتحلهیحافظ است؛ مورد تجز يالمکبافت 

 یشناسوییبوایزض، یتعوح اغوحا ، یبالغو یشگحدهاه، یو کنا ضیتعح: واژگان کلیدی

 حافظ. اتیغزلض، یتعح

                                                           
 E.mail: aliasmand@yahoo.com 
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 مقدمه

 سننخن»: معننني بننه تفعيننل بنناب مصنندر از عربنني سننتا ياکلمننه (innuendo)  یتعننر
 بنه لغنت در (9618: 6878، دهخندا) «گفتن. خالف تصنری سخن کنایه به... گفتنسربسته
 نيامنده سنخن موصنوف که است آن تعری . (875: 6836، انوشهزدن است )گوشه معني
 ؛اسنت جاننب معنني بنه عنين ضنمّ به عرک از تعری »: قولي به بنا و (6619)همان:  باشد
عبنارت اخنري تعنری  گوشنه  به. دیگر جانب نمودن اراده و جانبي به کردن اشاره یعني؛
 .(886: 6896، رجائي« )ن استزد

. اندداشنته تعنری  بنه نسنبت متفناوتي نگاه یک هر دور هايگذشته از بالغت علماي
 ايآراینه عنوانبه را تعری  سکاکي. دانستندمي یکي کنایه با گذشته در را تعری  گاهي
 اقسنام ردیگن کننار در را تعنری  بنارنخستين براي و داده قرار يبررس مورد کنایه توابعِ از

. (678: 6635، سنکاکي) اسنت داده قنرار اشناره و مایا، رمز، تلوی ، یعني کنایه چهارگانة
 قائنل تفناوت تعری  و کنایهبين (قه. 983 م) يزمخشر و (ق ه. 591 م) يروانيق رشيقابن
: اسنت گفته تعری  و کنایه بين مقایسه در يزمخشر. انددانسته جدا هم از را هاآن و شده
 تصنری  بندان کنه باشند چينزي منظورمنان و کننيم ذکنر را چينزي که است آن تعری »

، سنيوطي) «باشندمي لنه موضنوع لفنظ غينر به چيزي یادکردن کنایه کهيدرحال ایم؛نکرده
 بلکنه و اسنت اشنتباه و سنهو این و انددانسته یکي کنایه با را تعری  بعضي». (696: 6818
نماینند غينر  اراده و ءيشن به کنند تکلم که نيست طورنیا، وضع اصل در کنایه زیرا، غلط
تعنری  عبنارت اسنت از اینکنه »: گویند(. طبرسي نينز مي639: 6815)نجفقلي ميرزا، « او

ذکنر گنردد؛ ماننند اینکنه بنه  صراحتبهداللت بر معنایي در سخن درج شود، بدون آنکه 
بودن مخاطب  کسي گفته شود؛ چقدر بخل زشت است و مقصود گوینده تعری  به بخيل

ي آن لفظني ذکنر جابنهاعنراک شنود و  زيچکباشد؛ اما کنایه آن است که از ذکر لفظ ی
(. پننس از مطالعنناتي کننه 883: ق 6581)طبرسنني، « گننردد کننه بننر آن معنننا داللننت کننند

 بنين کنه شند مشنخص، گرفنت انجنام قرآني اتیآتفسير در درخصوص کنایه و تعری  
 .دارد وجود اساسي تفاوت تعری  و کنایه
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 موصنوفي متوجنه اسنت نسنبت یا صفت آن از مقصود که ايکنایه گاهي»  یتعر در
بنه هنگنام سنخن »( این کناینه را 888: 6896)رجایي، « نيستباشد که در کالم مذکور مي
خواهند آشنکارا و پوسنت بنازکرده بنا او در مينان و آنچه را که نمي آورندزباني بر باکس

گوننه (. این658: 6868)داد، « ، در پرده بنا او بگوینندداننکتهو  خردسنجنهند، بدین شيوه 
در تعنری  (. »6619، 6836رود )انوشه: کنایه بيشتر در سرزنش، ریشخند و پند به کار مي

رود، بلکنه از معنني کلني آن مقصنود گویننده درر کار نمنيکالم بنه معنني مجنازي بنه
م منظنور خنود را بنا کلمناتي دیگنر، ي بينان مسنتقيجابنهشود. بدین معني که گویننده مي
 (.65: 6833)ميرصادقي، « فهماندمي

افزایند بایند گفنت تعنری  بنه اگر بچذیریم که صراحت لهجه در نثر بنه اعتبنار آن مي
بينان و اندیشنه اسنت،  ميرمسنتقيغ شنعر، شنيوۀ ژهیبنوادبيات »افزاید؛ ارزش هنري شعر مي

ها منردانِ ها و اندیشنهدر گنزارش لحظنهي رونینازاگریز از منطنق عنادي گفتنار اسنت و 
اسنتفاده  ميرمسنتقيغهاي گوناگون خينال و شنيوۀ اداي معناني بنه طرینق هنري، از صورت

 نقش، تعری  هايگردانيمعني در، مبنا (. بر همين686: 6811)شفيعي کدکني، « کنندمي
 تعنری  خنود هنالحن اینن چراکنه، داشنت دور نظنر از نباید قرائت هنگام را تکيه و لحن
، دارنند بيشنتري ایمناي و رمنز و پوشنيدگي، مفهنوم انتقال در که اشعاري و کنديم ایجاد
 حنافظ شنعر ماندگاري رمز از بخشي بتوان شاید و داشت خواهند مخاطب بر بيشتري تأثير
 .کرد جووجست موضوع این در را

 همچننان کهاست ایيهایهام و ابهام چنان داراي حافظ شعر، ایران شاعران اشعار بين از
 جنادوي از ناشني که امر این و شوديم دیده او شعر در ناگشوده هايدقيقه يادوره هر در

 در تعنری ، دقنایق اینن از یکي. است شده شعرش در جاذبه باعث، است شاعر این سخن
 محسنوب حنافظ شنعر در لطيف و ظریف هايجنبه از یکي توانمي را آن و ستا او کالم
 یيبنایز دالینل و مقاصند، حنافظ شنعر بنر هينتک بنا تنا است آن بر مقاله اینۀ دنگارن. کرد

 تحلينل و بررسني، رگذارننديتأث زبناني يهنایيبنایز توسعة در که را آن اغراک و شناسانه
 افکننده سنایه شنعرش در چننان حافظ پياپي هايتعری  و زياستهزاآم و عنادي لحن کند.
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نيسنت.  دررقابنلها، بسياري از معاني اشعار او  تعری این گرفتن نظر در بدون که است
: 6833)مرتضنوي، « سازدغالباً مفهوم کلمات و اصطالحات را معکوس مي»ها این تعری 

ي فرهنگني اجتمناعي هاننهيزمپسفضاي سياسي و  مالحظهعالوه بر عناصر بالغي،  (.557
با خنود همنراه  يتعریضي و مجاز و مقاصدباعث شده، جمالت خبري و پرسشي، اغراک 

ینا کلمنات دیگنري را بنا خنود بيناورد و معننا و  کلمهي از کلمات، اخوشهداشته باشند و 
 مفهوم دیگري را تداعي کند.

 . پیشینۀ تعریض1

خصوص تفاوت بين کناینه و تعنری   ( دره.ق 591)م  يروانيقبراي نخستين بار ابن رشيق 
 را کناینه نينز رثينا ابنن. (961: 6587، هنا فنرق نهناده اسنت )تفتنازانيسخن گفته و بين آن

که بر معننایي داللنت  داند و تعری  را لفظيجامع بين معناي حقيقي و مجازي مي وضعي
ي اننندابالغنت آن از پنس(، 696: 6818کند کنه حقيقني باشند ننه مجنازي )سنيوطي، مي

ری  همچون سکاکي، جاحظ، ابن قتيبه، ابوهالل عسکري و دیگران به شرح و تعریف تع
باب الکنایه و »اند و بحث کنایه را بعضي نيز تعری  را مترادف با کنایه آورده اند.پرداخته
 بعنننداً( 66: 6815و )رادویننناني،  (587: 6636انننند )ابنننوهالل عسنننکري، گفته«  یالتعنننر

هاي مختلنف و متعندد از زمخشري با ارائة تعاریفي متفاوت بنراي کناینه و تعنری  نموننه
 ي را بيان کرده است. هاي قرآنتعری 

ینا تنوبيو فنرد ینا  منذمّتزمخشري آیاتي که به دنبال سبب خناص و در مقنام  نظر از»
ها را یاد کرده اسنت، همگني ها صفات آنجاي ذکر نام آن، اما بهشده نازلافرادي خاص 

بکي )م 696: 6818)سيوطي، « رونداز قبيل تعری  به آن افراد به شمار مي  (ه.ق 791(. سنُ
 نن اسنت قسنم دو بنر تعنری »: گفت و کرد بازاب جدیدي درخصوص تعری  و کنایه ب

 معنناي بنه و شنده استعمال خودش حقيقي معناي در تعریضي جملة که است آن قسم یک
 خردمنندان فقنط یعنني؛« اولوااللبناب یتذکّر انّما» جملة مانند، باشد داشته تعری  دیگري

 آن دوم قسنم و نيسنت خردمنندان از او کنه طنبمخا به است تعری  این و گيرندمي پند



 831 علی آسمند جونقانی/  حافظ اتیدر غزل ضیتعر یشناسییبایساختار ز 

است که معناي حقيقي جمله مقصود نيسنت و فقنط معنناي تعریضني آن مقصنود گویننده 
 همين روش را دنبال کردند.  انندا(. دیگر بالغت556: 6818)سيوطي، « است

صنعت تعری  نزد شاعران و ادیبان داراي سابقة طوالني است؛ در بيهقي آمنده اسنت: 
(. در 139: 6818یننران در ایننن بنناب سننخن گفتننه آینند هننم بننه تعننری  )بيهقنني، بننا وز
، دهخندا) «دانسنتندنمي داد بر تعری  و ایشانخبر مگر خویش مي»االنبيا است که: قصص
 خاقنانيبود،  توانایي بسيار شاعر عنصري که گفت خاقاني به شخصي وقتي. (9618: 6878
 : سرود ايقصيده در و پنداشت خود به تعری  را آن

 بنننه تعنننری  گفتننني کنننه خاقانينننا
 بلنني شنناعري بننود صنناحب قننران

 

 چه خوش داشت نظنم روان عنصنري 
 ز ممدوح صاحب قنران عنصنري...

 

 (651: 6813)خاقاني، 

گویند بنه وقتي از ژاژخایي حاسدان سنخن مي و مجنوننظامي هم در داستان ليلي  
 گوید آنان هر چه دارند از من دارند: تعری  مي

 نننان خورانننند کننه نانمکننيبننن اینن
 

 مننننن جهننننان خورانننننند یةدر سننننا 
 

 (58: 6875)نظامي، 

 : کننداین حسودان ژاژخایي مي که دیگويمکند و ها به خودش اشاره ميسچس به تعری  زدن آن

 ينننننننننننروائ ایننن قبننول ز حاسنند
 رنننننننننمي دمني بينا شننود سو زین
 پسنت منن شيپبنه شنده سایه چون

 

 ژاژخنننایي بنننه تنننو و منننن زا دور 
 گيننرمي ینناد بننه دگننر سننوي زان

 دسنننت در گرفتنننه منننرا تعنننری 
 

 (58: 6875، نظامي)  

 باعننث تعریضنني ايجملننه گنناهي. اننندبوده حسنناس تعننری  مقابننل در ایننران مننردم
 تناریو در؛ اسنت شده کسي ارشاد باعث گاه و عناد و يیجوزهيست و مخاطب العملعکس
 مگنر نيسنت هنيچ خود شاهنامه همه گفت غزنوي محمود طانسل»: که است آمده سيستان
 زنندگاني گفنت بوالقاسنم. هسنت رسنتم چنون منرد هنزار منن سنچاه اندر و رستم حدیث



 8232 زمستان، 23شمارة ، 32سال  پژوهی ادبی؛متن 831

 تعالي خداي که دانم این اما، باشد رستم چون مرد چند او سچاه اندر ندانم باد دراز خداوند
زمنين بوسنه کنرد و برفنت. دیگر نيافریند! اینن بگفنت و  رستم چون بنده هيچ را خویشتن
)تناریو سيسنتان، « خوانند زندروغمحمود وزیر را گفت این مردر مرا به تعنری  ملک
6866 :555.) 

گویند کنه وقتني خبيثني پراکننده گنوي بنه سنعدي مي»در مورد سعدي آمده اسنت: 
 بناب و کنرده تلقني خود به تعری  را آن یي به دیگران ختم شده است سعديسراحماسه
 «: رودمي فردوسي جنو به خود قول به و دهدمي اختصاص حماسه به را تانبوس پنجم

 سوختننننننميفکرت هم تیز يشب
 ي حنندیثم شنيننننننننننننندگوئپراکنننده

 کرد درج آن در نوعي خبث از هم
 که فکرش بليا است و راینش بلننننند

 گنران گرز و کوپال و خشت در نه
 

 افننروختممي بالغننت راغنننننننننچ 
 ندینند طریقنني گفننتن سنننتاح جننز
 درد ز خيننزد فرینناد ناچننار هننننننننک

 پنند و طامنات و زهد يشيوه درین
 گرانید بر است ختم شيوه این که

  (576: 6818، سعدي) 

امروزه در آثاري چون معالم البالغة محمد خليل رجائي و صناعات ادبي همایي و 
اسنت. بعضني معاصنران  دهش انيبهاي متفاوت این مضمون به شکلدیگر آثار بالغي 

: 6876، شميسنا) انندکردهذکر  (رمز، تلوی  و ایما) هیکنانيز این باب را جدا از انواع 
و رجنایي،  611: 6813اند )کنزازي، را از اقسام کنایه دانسنته( و بعضي دیگر آن 558
6896 :888 .) 

 . بحث و بررسی  2

 و مفهنومناسنبت موقعينت، معننا سخني اسنت کنه بنه م»مقصود ما از تعری  در این مقاله 
آید. مثالً به کسي که پيش از رسيدن به نتيجنة دیگري غير از ظاهر کالم از آن به دست مي

را آخننر پننایيز  هاجوجننه»گویننند نهننایي فعاليننت خننود، سننعي در نشننان دادن آن دارد، مي
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 از فحنواي آن، معنني دیگنري کنه از سنياق (؛ یعنني65: 6833)ميرصنادقي، « شنمارنديمن
 شود. شود، استنباط ميعبارت و قرینه معلوم مي

اي که براي کسي حکم نصيحت و ارشاد را داشته باشد بنراي گاهي ممکن است جمله
 کنرده مضنایقه منا بنه کمنک از کنه کسني شنونده جنبة تعری  داشته باشد. مثالً اگر نزد

 اینن او. يدرمانندگ و يحالشنانیپر در دوسنت/ دسنت گيرد که باشد آن دوست: بگویيم
 به و نگرفتي مرا دست يحالشانیپر وقت در تو یعني ؛کندمي تلقي خود به تعری  را بيت
 .  نشتافتي امیاري

 مسنتقل بنه توانمي، آمده زیر در که تعری  و کنایه يهاتفاوت و نظریات مجموع از
 : برد پي آن دقيق مفهوم و تعری  بودن

 .شود ردوبدل نفر دو بين و دباش داشته خصوصي جنبة است ممکن تعری  -

 خواهند متفناوت، اسنت حقيقنت از نوعي که کنایه با و است مشکل گاهي تعری  فهم -
 .باشد آشنا آن زمينة با مخاطب است الزم، روازاین. بود

 ممکنن کنه جملنه ینک يگاه .است مهم تعری  مفهوم در مقام( و حال) مکان و زمان -
 جنبنة، دیگنر زمنان در ینا دیگنر کسني بنراي اشندب داشنته تعریضي جنبة کسي براي است

 .دارد مفهوم یک مقام و حال و هاموقعيت همة در کنایه، اما باشد نداشته تعریضي

 سنخني تعنری  قصد بدون گوینده گاهي.؛ دارد يبستگهم مخاطب برداشت به تعری  -
 از مابهنا اینن کناینه در، امنا بفهمند تعنری  سنخن را آن مخاطب است ممکنو  گویدمي

 .آیدنمي پيش مخاطب طرف

 او خنواهيممي گنویي و کنيممي ذکر را کسي صفات یا اعمال عکس گاهي تعری  در -
 کناینه در کنهدرحالي اسنت عنادل چقندر بگنویيم ظنالمي دربارۀ مثالً. بگيریم سخره به را
 .نيست گونهاین
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ي ینا نکنوهش ینا عنه آن هشدار به کسمکني»که اي است اخباري تعری  معموالً جمله -
گوینند کنند. در عنرف ميروي مخاطنب را آزرده ميتنبيه و یا سخره کردن باشد و ازاین

 (.558: 6875)شميسا، « فالني به فالني گوشه زد

دهند چنه عننه( معننا و مقصنود دیگنري ميدر کنایه ذکر جمله یا عبارت ظاهري )مکني -
 و تمسنخر ظناهري معننايبيشنتر  ری تعن در، اما دیگر براي تعریف و تمجيد یا هر معناي

 پناي زیر به: »بگویيم اگر مثالً. است مخاطب کردن سخره یا نکوهش و تنبيه و خوارداشت
 آن مقصنود اگر اما، است کنایه، کنيد ينوازبنده که باشد آن مقصود و« ديکن التفات خود
 رینند، پندامي بننزر  را خودتننان و دیننريگيمنن قيافننه قنندرنیا اسننت خبننر چننه کننه باشنند
 .است تعری 

 روش در حننافظ. دارد معکننوس مفهننوم اصننطالحات و کلمننات معمننوالً تعننری  در -
 اصطالحات که ریاکار صوفيان و زاهدان تزویر و یيگودروغ برابر در خود یيگو یتعر
 و العمنلعکس عنوانبه) برندمي کارهب خود فاسد اغراک راه در را اخالقي عالية مفاهيم و

 در معمنوالً کنهدرحالي اسنت کرده استعمال خود شعر در را مصطلحات آن مخالف عناد(
 مينان بنه سنخن سنجاده و تسنبي  و تقنوا از ظاهرپرسنتان وقتني منثالً. نيست گونهاین کنایه
 خداپرسننتي از دم آنننان وقتنني. کننندمي حکایننت رننندي و فسنناد و شننراب از او آورننندمي
 .زندمي پرستيبت و بت از دم او زنندمي

کنایه بر معني مقصود از طریق مجاز است. برخالف تعری  که از طریق قریننه و  داللت -
 (. 599: 6615اشاره داللت دارد )طبانه بدوي، 

ي کلي باید گفت: تعری  صنعتي اسنت بندجمعبا توجه به موارد مطرح شده در یک 
 کسني بنه آنة ليوسنبه و کنرده معنني اداي پوشيده و رمز که در قالب کلمه و یا عبارتي به

 ینا و دیگران به...و اندرز، تنبيه، تهدید، طنز، استهزاء براي را خود مقصود و ميزنيم گوشه
 پوشنيده معنني از گویننده قصند، آراینه اینن با. ميکنيم بيان خود تشویق و تعظيم و تفاخر
 را گویننده قصند، شننونده گناهي زدن گوشنه اینن در است ممکن اگرچه. شودمي درر
 . دریابند را آن سخن اهل فقط و ددرنياب
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 حافظ شعر در تعریض شناسانۀزیبایی دالیل. 3

 سناختار در یکجنا را معننا و لفنظ تناسنب و همناهنگي کهاست شاعري حافظ بچذیریم اگر
 خنود شنعر در را زبناني عناصنر و هنابيترک زیبناترین و رساترین و کرده حفظ خود شعر
 را فرانسنه سمبوليسنم شناعران از یکني ماالرمنه ولقن بایند اسنت دهينتندرهم گوننه اعجاز
همان چيزي را به همان نام که هست یعني به نام اصلي خنودش  اگر»: گویدمي که بچذیریم
ایم؛ زیراکوششي کنه ذهنن بنراي ایجناد لذت و زیبایي بيان را از بين برده چهارمسهبناميم 

رود و آن لذت کنه حاصنل ميان ميمعاني و ارتباط اجزاي سازندۀ خيال دارد، بدینگونه از 
 (.686: 6811)شفيعي کدکني، « دیآيدرمناچيز  صورتبهجستجو است 

تر از شنعر او بينجامند. دقينقبه شناخت  تواندحافظ مي بررسي شگردهاي بالغي سبک
 و (syntagmatic axis) جانشنيني واژگنان و ترکينب و تلفينق آننان در محنورانتخاب 
 دلنشنيني لفظنيِ و معننایي تناسنب او شنعر در (paradigmatic axis) همنشنيني محنور
 و نظير مراعات کارداشت به و بالغي عناصر همراهي و تعری  از استفاده با و کرده ایجاد
 . است افزوده او شعر هنري زیبایي به... و تناسب ایهام

 محننور دو در کنالم اجنزاي ارتبنناط از حاصنل کنالم هننارموني ینا تناسنب يطورکلبنه
 حنافظ کنه شنوديمن ایجناد کالم( عمودي محور) جانشيني و کالم( افقي محور) همنشيني
 معننایي و لفظني انسنجام، تناسنب ایهنام و ایهام، نظير مراعات، تناسب از استفاده با توانسته
 محنول مخاطنب بنه بالغنت حنافظ شنعر از یيهنابخش در آنکه ضمن. کند ایجاد عجيبي

 مخاطنب حنال يمقتضنابه تنا کنند تفسنير را شنعر و گووگفت متن با ياگونهبه تا شوديم
 بنابيشنتر  کنه اسنت تعنری  بوده استفاده مورد بيشتر آنچه هنري شگردهاي ميان از. باشد
 قالنب در تعنری ، زینر يهنامثال در. است یافته نمود او شعر در جانشيني محور بر تمرکز
 :  ببينيم حافظ شعر از یيهانمونه ذکر با را هاجمله

 سرشنتزهيپاکرندان مکنن اي زاهند  عيب
 

 نوشنتنخواهنند  پرتوکه گناه دگران  
 

 (675: 6815، حافظ)
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 از واعنظ و محتسنب همچنون زاهند؛ (ریشنخند)« هيتهکم استعاره» سرشتزهيپاک زاهد
 او چراکنه، دارد سرسنتيز او بنا و اسنت حنافظ اخالقني اصول در داشتني نادوست کلمات
 بنراي را کنالم بافنت دوم مصنراع در تنو. ریاکاراسنت و جوبيع، ظاهرپرست، ريگخرده
 ننه را او کنه زاهند بنه حنافظ تعنری . افنزوده بينت زیبنایي بنر و کنرده يامحناوره زاهد
 ضنمن. شنوديمن مشنخص، داندمي« فطرتپست» جانشيني محور در بلکه« سرشتزهيپاک»

 گنناه اینکنه تعنری  بنه، رددا« ياُخنر وزر وازرۀُ التنزر» آیة به تلميحي دوم مصراع اینکه
 نباشيد! آنان گناه ناراحت شما خودشان! گردن رندان

 کس چو حافظ نگشود از ر  اندیشه نقناب
 

 تا سر زلف سخن را به قلم شنانه زدنند 
 

 (875)همان: 

 کنالم بافت در يگیچندال و استحکام و تنيدگي درهم باعث حافظ سبکي يهايژگیو
 معناني يسنوبه را منا، تشبيه و استعاره و تلمي  چون یيهاهیآرا از يريگبهره. است شده او

 سنر، نقناب، گشودن چون کلماتي همنشيني رابطة در. دهديم سوق متفاوت گاه و مجتمع
 قلنم. برد پي توانيم کالم اجزاي تناسب و پيوستگي به هم کنار در زدن شانه و قلم، زلف
 صنورتبه شناعر خينال يهاشنکل بينت در. نوشتن قلم و آرایشي قلم به دارد تناسب ایهام

، مجنازي معنني بنه« گشنودن ر  از نقناب» خيال شکل همين به. اندآمده صحنه به استعاره
 بنه مجناز بنا نوشنتن معنني بنه« زدن شنانه قلنم بنه را سخن زلف سر» و اندیشه توضي  بيان

 !امکارهنیا من تنها که دهيتندرهم تعریضي خيال شکل از استفاده با شاعر و آمده همانندي
 .  کندمي تمجيد خود از و

 رود دهيسنر کشن اگرچندسمند دولت 
 

 دینآر یناد تازیاننه سر به همرهان ز 
 

 (533همان: ) 

 يجابنه سرکش سمند و ساخته سرکش سمندي خيالي شکل با« دولت سمند» با حافظ
 رکشسن اسنب زینن بنر که کسآن هر که کنديم رهنمون را ما این و است نشسته دولت
 شما که دارد تعری  طرح حافظ و دارد نگه زین پشت را خود تا کوشديم جان به بنشيند
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 مصنراع در !ديشنیاندينمن کسني به و دیادهيچسب مکنت و جاه و دستگاه به خيلي همراهان
 از زوربنه آنچنه دولتمردان که است دومي تعری  همزمان و آورده طلبيحسن شاعر دوم

  !بخشنديم دیگران به اندگرفته دیگران

 ساقي چو شاه نوش کنند بنادۀ صنبوح
 

 بخش دارزندهشبگو جام زر به حافظ  
 

 (991همان: )

 جنام شناه از شاعر و آمده بيت در طلب حسن .دارند تناسب، جام و صبوح بادۀ، ساقي
 يهنا یتعر، مناسنب منالي وضع نداشتن و نيازمندي به تعری  بر عالوه خواهديم زرین
 تنوانيمن، شوند جانشين کالم بافت در تواننديم که غایب هاينشانه از که آن گردی نهفته

 !خنورديمن شنراب زرین جام در اسالم کشور پادشاه دوم است! خوارباده شاهکه  دریافت
   دیگران! نه است عبادت و يدارزندهشب مشغول که است حافظ این، سوم

 باشد غشيبنقد صوفي نه همه صافي 
 

 خرقه که مستوجب آتش باشند بسايا 
 

 (851)همان:  

 هنم صنافي و صنوفي. اسنت شنده برقنرار« تناسنب»، خرقنه و صوفي، غشبي، نقد بين
 خنالص() غنشيب صافي و نقد با شاعر. افزوده بيت زیبایي به و دارند« اشتقاق شبه جناس»
 و نقند ولپن بنا تناسب در دارد« تناسب ایهام» غشيب صافي و کرده ایجاد تناسب، آتش و

 کاسنته بينت زیبنایي بنار از شندينمن حاصل همنشيني این چنانچه. غشيب و صافي شراب
نيز هست، یعنني دارایني صنوفي فقنط شنراب صناف نيسنت. « موجه ذمّ» ضمن در. شديم

عالوه بر این، خرقة شایستة سوزاندن )ریایي( هم دارد. بار اصلي بيت در محور جانشيني با 
اسنت و هنم ریاکنار و لبناس رینایي و  خوارشرابکه صوفي هم  دیآيمتعری  به دست 
 الیق سوختن دارد!

 مني از هاخرقنه بشویيم دهیدآب به
 

 اسنتکه موسم ورع و روزگار پرهيز  
 

  (686همان: )
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 جنادیا تناسنب زیبنایي روزگنار و موسنم، پرهينز و ورع، شستن و آب همنشيني با بيت
. آورديمن خناطر بنه را دیگر کلمات گريتداع يهاخوشه گاه حافظ زبان در. است کرده
 و ورع بينت اینن در. دارد بسنتگي مخاطب دقت و خوانش نوع به مفاهيم این به يابیدست
 ریاکناري جانشنين را پرهينز و ورع بنه تعنری  بنه شناعر يول، دارد تناسب خرقه با پرهيز
 خرقنة اسنت آن موسنم و دارد خریندار کنه ریاکاراننه اشنک بنا تنا بينا یعنني ؛است کرده
 است! همراه تزویر و ریاکاري با روزگار اینکه به تعری . کنيم وشوشست را مانآلوده

 خيال زلف تو پختن نه کار هر خامي اسنت
 

 است ياريعکه زیر سلسله رفتن طریق  
 

  (698همان: )

 شنب و دام بنه بينت در را زلف اگر کهيدرحال کرده همنشين سلسله با را زلف، حافظ
 زبنان ساختار در. آمدينم وجود به تناسب ایهام، زیبایي رفتن بين از ضمن بود کرده تشبيه
 قواعند آن از هرینک کهچنان اندوستهيپهمبه خاصي اصول و قاعده طبق آن اجزاي حافظ

 دلينل این به که بيت در تعليل حسن .گيردمي قرار تأثير تحت اجزا بقيه کند تغيير همنشيني
 کنه مفهنوم اینن به تعری  بيت کل. است توجهقابل عيارم که هستم وت زلف خيال در من
  است! من عيّاري خاطر به رادارم تو زلف خيال اگر و عيّارم من

 بنرد کنسآنثواب روزه و حنج قبنول 
 

 کنردکه خار ميکدۀ عشق را زینارت  
 

 (575همان: )

 ميکنده زینارت .است ایجادشده تضاد و تقابل ميکده با حج و روزه مجاورت رابطة در
 حنج و روزه شندن قبول موجب عشق ميکده زیارت وقتي. است پارادوکس و نما متناق 
 ميکنده خار که من که ساخته تعریضي و کرده آفریني حيرت ضدین توالد با شاعر باشد
   است! قبول زیارتم امکرده زیارت را عشق

 زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شند
 

 خوانننده قرآن دیو بگریزد از آن قوم ک 
 

 (865همان: ) 
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 سنخن تصندیق و تأکيند بنراي آن معنني و شنده همنراه تمثيل و مثل با تعری  گاهي
 تضنمين، تمثينل دوم مصنراع. است خوانقرآن به حافظ و دیو به زاهد تشبيه بيت در. است
 است! قرآن از دیوِگریزان، زاهد که است تعری  و است سعدي شعر

 ل بخواهم سنوختمن این مرقع رنگين چو گ
 

 دینخري اجرعهبه  فروششبادهکه پير  

  (155همان: )

و جرعنه  فروشبنادهحاضر در زنجيرۀ کالمي بيت همچون مرقع رنگين، پير،  هاينشانه
شده است. همچنين نخریدن و سوزاندن در محور همنشيني  نیآفریيبایزبا رابطة همنشيني 
بنودن  ارزشيب. مصراع اول کنایه است از (!نمسوزايم خرندينمحاال که ) تعری  سازند
مصراع دوم ضمن تعری  برکم ارزش بنودن  و دراعتبار بودنش نيز هست و تعری  به بي

 را آن شنده هنم انندر بهنایي بنه یعني دارد معاش وجه نداشتن آن تعری  دیگري هم به
   فروشم!مي

 مچرسو وفا  حکایت مهر جزبهاز ما   میانخوانده دارا و سکندر قصة ما

  (955همان: )

 و اسنکندر بنين تقابنل در. دارد دارا شندن کشنته و دارا و اسکندر جنو به تلمي  بيت
 در« میانخوانننده. »سنناخته تضنناد ياگونننه و اسننت آمننده وفننا و مهننر (قتننل و دشننمني) دارا

 صنهق نخواندن» و است تنفر و بودن بيزار نخواندن، دوم معني در و تناسب قصه با همنشيني
 است! جنو از بيزاري به تعری « دارا و اسکندر

 کنند گدا حال به التفاتکم شاهان  شودينم ميسر وصل دوام حافظ

 (863همان: )

، گنندا بننه کننردن التفنناتکم جانشننيني محننور در. برقراراسننت تضنناد رابطننة گنندا و شنناه بننين
 بنه گندا از کلمنات جانشنيني همنين. کننديمن اساسني تغيير معنا و رديگيم قرار فقرا به يتوجهيب
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 هنم اول مصنراع در. آمند دسنت بنه تعریضني اسنت فقينر و رنجينده طبقنة که خود حقيقي معني
 کنه باشند تعریضني توانندمي کنهدرحالي دارد گالینه سنلطان پيشنگاه از دوري از حنافظ ظاهربه

، رينفق منا و پادشاهي تو که شودمي چنين آنگاه معني و نيست! هميشگي حکومت دوام و پایداري
   نکن! يتوجهيب فقرا به پس ؛باشد داریپا شما دست قدرت هميشه نيست معلوم

تعری  در کلمات و اصنطالحات بنا توجنه بنه شنگردهاي بالغني ابينات  هاياز نمونه
 : کنيم. مثالزیر مالحظه مي نمونه در چند بيت عنوانبهزیادي وجود دارد که 

 کرد چنان و گفت چنين ام یار که  گفت توان کي مهربانان ميان

 (538همان: ) 

 آن کنه هسنت حنافظ در يشناسننشانه از سنومي نمنود نوشتاري و زباني برنمود عالوه
 يرکالمنيغ يهامؤلفه چنين از االقتباساساس در طوسي نصير خواجه. است« یيمایا» نمود
 اگنر و کنرد نتنوان تصنور الفناظ يبن شعر» دیگويم و کندمي یاد« وجوه به اخذ» عنوان با

 اجنزاي از جنزوي منثالً چشنم یا دست به حرکتي مانند را رملفوظيغ فعلي تکلف به کسي
که مشتمل باشند بنر حندوث صنوتي  جهت آن ازگرداند حکم آن حکم الفاظ باشد  شعر

ي )زبنان بندن و رفتنار و رکالمنيغي هااميپ هرحالبه(. 938: 6815)طوسي، « دال بر مرادي
 شده است. نیآفریيبایزاست. همين عامل در مصراع دوم این بيت  تأویل سازنهيزمکنش( 

 پنارادوکس داراي همزمنان کنه اسنت« نامهرباننان» مهرباننان از حافظ این بيت تعری  در
 : گویدمي وقتي یا و ستا زیبا بسيار کلمات همنشيني محور در و است

 دطاقننننت فرینننناد دادخننننواه ننننندار  نازردل و خامش نشين که آن خورخون
 

 (518)همان: 

 .است رحمبي، نازر دل يپارادوکس ساختار در. باشد« رحميب دل» نازردل از مقصود باید

 خدا کند هانیانسبت مکن به غير که   راحت اي حکيم و گرگر رنج پيشت آید 

 (873)همان: 
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 کنه دارد تعنری  او بنه و کنرده فنرک نناداني همچنون را حکنيم، حافظ بيت این در
 اي» یعنني ؛نيست بيش ناداني، زندمي پيوند الهي مقدرات و خدا غير به را کارها هک حکيم
 .مکن حواله خدا غير به را راحتي و رنج« نادان

 : یا

 آري چه کنم دولت دور قمري بود  از چنو منش اختر بد مهر به در برد

 (581)همان: 

بلکه به تعری  ، يستي منظور حافظ ناقبالخوشمنظور از دولت به معني بخت نيک و 
 مدّنظر دارد.« بدبختي و بداقبالي» يمعنضد این معاني را به 

 (83)همان: 

 حقيقنت در و کنندمي اراده گفتنه که را چيزي آن عکس، حافظ يگردان يمعن این در
 (. 33-668: 6839ر، )رستگا« تاس حرام شيو نان» است معتقد

 های تعریض در شعر حافظ. جلوه4

 او هندف عمنده. اسنت تعنری ، حنافظ يهناغزل در مورداسنتفاده بالغي عناصر از یکي
 تنرهنري را خنود مقصنود تعنری  شنيوۀ بنا حنافظ. اسنت مخاطنب بنر بيشتر تأثيرگذاري

 در او خنسن تهدیند( و تمجيند ینا تحقينر و سنتایش) حالنت دو هنر در کهچنان، سازدمي
 از و کاررفتنهبه سنجيده چنان حافظ سخن در تعری . است گذاشته شگفت تأثير مخاطب
 تحنت را مخاطنب و شنودنمي دینده آن در نناروایي تعبير هيچ که است برخوردار لطافت
 حنافظ شنعر در امنا اسنت؛ متفاوت بالغت هايکتاب در تعری  لیدال .دهدمي قرار تأثير

، هشنندار، اجتمنناعياعتراک، سياسنني فضنناي مالحظننة، يکننارانپنه، بالغنني علننلعمنندتاً 
 غنرک، اخالق رعایت و مخاطب خوارداشت و تمسخر، دیگران ءاستهزا و تنبيه، نکوهش

 نننان حننالل شننيو ز آب حننرام مننا  اي نبرد روز بازخواستترسم که صرفه
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حافظ گاهي خویشنتن را »هاي صورت گرفته از اشعار ها است. با بررسياصلي در تعری 
ارد نينز لحنن خواجنه از صوفيان شمرده و از خرقة خود یادکرده اسنت ولني در همنين منو

لبریز از نيش و عناد نسبت به صوفي و خرقه است و از ننو این نام و این جامنة تزوینر بنر 
 .(551: 6833)مرتضوي، « لرزدخود مي

 حافظ تنوع تعریض در شعر .4-1

 :  است یافته نمود حافظ شعر در شکل دوبه تعری  زباني هايجلوه

آن در ريتننأثتنأثيرات تعننری  در شننعرحافظ  یکنني از ؛در قالنب اصننطالحات و کلمننات -
ي که بدون توجه به تعری  درر مفهنوم اگونهبهمفهوم اصطالحات و کلمات شعر است 

مفهنوم کلمنات و ، گونة حافظ باعنث شندهواقعي اصطالحات ممکن نيست. لحن تعری 
 : مثال اصطالحات معکوس شوند.

 (955: 6815، حافظ)   

 تنوولي اندنادانعموماً ، تعری  دارد به اینکه کساني که زمام مراد در اختيارشان است
 هستي نه گناه!  «صواباهل »پس ، حافظ( اهل دانش و فضل هستي)

 ایو 

 (685 )همان:

 .است «يزکاريناپرهبي ورعي و » زيپرهکه مقصود از ورع و 

در اینن  .کنندها نقنش پيندا ميها؛ ننوع دوم تعنری  در قالنب جملنهتعری  در جملنه -
 : گيرد. مثلعنوان تعری  قرار ميها مفهوم بيت و یا مصراعي بهتعری 

 فضلي همين گناهت بنستو اهل دانش و   فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
 

 کننه موسننم ورع و روزگننار پرهيننز اسننت  ها در اشکخرقه میيز رنو باده بشو
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  (851)همان:  

دور  ازنظنري حافظ نقش لحن و تکينه را در هنگنام قرائنت نبایند هايگردان يمعن»البته در این 
ه اینن زیرا بسياري از مشکالت ما در تعبير و تفسير شنعر حنافظ برخاسنته از عندم توجنه بن، داشت
د تعنری  ایجناد هنا خنوو گاهي اینن لحن (38: 6839، )رستگار« استهاي خاص ها و لحنتکيه
 .ستا ها یتعرو درر مقصود اصلي حافظ موقوف آگاهي به همين  کندمي

 و تصنوف و تقوا و صالح مخالف حافظ» که یافت درخواهد تعری  به آگاه مخاطب
 و مصنطلحات که دارديموا را او طریقت و شریعت مدعيان ریاکاري ولي، نيست شریعت
« منفننور و بننا لحننن عنننادي اسننتعمال کننند مخصننوص ایننن دو گننروه را بننا رنگنني مفنناهيم

 . (586: 6833)مرتضوي، 

  حافظ هایتعریض سطح .4-2

 عمنومي اوگناهي هنايتعری . اسنت وآشنکار ظناهرحافظ،  هايتعری  موارد بيشتر در
 خاصني شنخص به اشاره و دارد تعری  مجموعه یک بر حاکم فکري نظام کلبه و است
 : گویدمي وقتي. نيست

 (868: 6815، حافظ)
 که روي و ریا دارند.داراني استي سجادهتمامبهاشارۀ او 

 منوردنظرگاهي هم تعری  او جنبة خصوصي دارد و اشاره به اعمال کسني اسنت کنه 
 : گویدحافظ است. مي

 (817همان: )

 ش باشندخرقنه کنه مسنتوجب آتن بسايا  باشد غشيبنقد صوفي نه همه صافي 
 

 ارزدزهي سجادۀ تقوا کنه ینک سناغر نمني  رنديگيبرنمبه جامي  روشانشفيمبه کوي 
 

 بماننندماسننت کننه بننر هننر سننر بننازار  قصننه  ببردمحتسب شيو شد و فسق خود از یاد 
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 اغراض تعریض . 4-3

ي که در خبرگاهي معني اگونهبهتعری  براي تأثيرگذاري بر مخاطب بسيار است  اغراک
کار برده و مقاصد دیگري عنالوه بنر خبنر هي آن را بخوببهي پنهان است که حافظ اهیثانو

 :  شرح استاغراک بدین نیاز امنظور نظر دارد. برخي 

و نکنوهش  ها به ذکر متضاد صفات کسني بنا اسنتهزااستهزاء و نکوهش؛ گاهي تعری  -
بگنویيم باسنواد! دانشنمند! در ، اسنت سنواديبندر مورد کسي که  نکهیا مثلرود. بکار مي

 : توان به موارد زیر اشاره کردها ميحافظ از این نمونه تعری 

 (88)همان: 

که ضد معناي آن منظور حافظ صفتي ؛بردکار ميهرا ب« مقاميعال»صفت او براي زاهد 
داخنل ، او را چه به کشف اسرار! این عالقنة ضندیت، خبربي صفتدون، یعني زاهد، است

 : شود. مثال دیگرتهکميه نيز مي ۀدر استعار

 (675)همان: 

 است.  نتيبدطزاهد  سرشتزهيپاکمقصود از 

خنواهيم کثرت است. وقتي ميهاي تعری  در شعر حافظ بيانیکي از جلوه بيان کثرت؛ -
« ر بينایم؟چقند»گنویيم کنيند بنه تعنری  ميام و شنما توجنه نميبگویيم من خيلي آمنده

 . امآمدهبه اینکه خيلي   ی( تعر669: 6878، شميسا)

 (683همان: )

 را مقاميعال زاهد نيست حال کاین  پرس مست رندان ز پردهدرون راز

 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  سرشتزهيپاکدان مکن اي زاهد عيب رن

 يملتمسننطریقنناً بننک یننا  اهلل سننری  چند پوید به هواي تو ز هر سو حافظ
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تعری  به اینکه من بسيار زیاد به هواي تو پویيدم. ضمن اینکه گله و شنکایتي هنم هسنت 
 )واسوخت(.

طلنب اسنت کنه حنافظ بنر طرینق لطيفني از طلب؛ غرک دیگر از تعری  حسن  حسن -
 حسناببهتنوان ننوعي تعنری  را مي اینن صننعت ادبني» طلبد.مخاطب خود چيزي را مي

 : در مدح شاه شجاع سرودهحافظ  .(365: 6838، ميرزانيا) «آورد

 (968: 6815، حافظ)

 : یا

 ( 881)همان:  

 : یا

 (665 )همان: 

 : گویدو باز در غزلي دیگر مي

 (881)همان: 

 :  ست. مثل این بيتا هاي تعری  بيان آرزوها و جلوهیکي از روش بيان آرزو؛ -

 (83)همان:  

 نعمت نیکن به شکر ا يبه عاشقان نظر
 ایم ولننيبنننننه في  جرعة جام تو تشنه

 
 عم تو پادشاه مطاعکننننه من غالم مطي

 دهيم صننننننداعکنيم دليري نمينمي

 شنيرین ز شاهنشنه عجنب دارم  شعرتربدین 
 

 گيردي حافظ ز چرا در زر نميسرتاپاکه  

 اسنت  نینحافظ از فقر مکن ناله که گر شعر ا
 

 يخوشدل نچسندد که تو محزون باش چيه 

  تینسر کو شیمنعم که درو يايخدا را رحم
 

 رديگينم گرید يره داندينم گرید يدر 

  بگرفت همچو الله دلم در هواي سنرو
 

 و رام مااي مرغ بخت کي شوي آخر ت 
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 یعني آرزویم این است که رام من شوي!، ي ثانویه در جمالت پرسشي به تعری معن با

 (785همان: )

 تمنّا دارم.، به تعری  یعني؛ اميدوارم

 (568)همان: 

 منظور شاعر در اینجا آن است که کاش در ميکده را باز کنند.

کاري اسنت. یکني از نمودهناي تعنری  در حنافظ ترغينب و تشنویق بنه تشویق؛ -
خواهيد یار بنه شنما نظنر کنند اگر مي، مقصود حافظ در بيت زیر آن است کهچنان

 عاشق شوید.

 (813)همان:  

 به من چيزي ببخش.  به تعری  یعني لطفي کن حال که مال و ثروت ماندگار نيست

 : یا
 

 (568همان: ) 

 باز به تعری  یعني قدح را فقط با ناله هاي چنو بگير.

 کجاسنت  قينتوف يکشنت يلنگر حلم تو ا
 

 میناکه در این بحر کرم غرق گنناه آمنده 
 

  بگشنایند هاکندهيمبود آینا کنه در 
 

 منا بگشنایند يفروبستهاز کار گره  
 

 به حالش نظنر نکنرد اریه عاشق که شد ک
 خود بنه دسنت آور شیتوانگرا دل درو  

 

 
 هسنت بيوگرنه طب ستيخواجه درد ن يا

 که کان گوهر و گنج درم نخواهند ماننننند
 

 چو حافظ مگر بنه نالنة چننو  ريقدح مگ
 

 شننادطننرب دل شننمیاند بننه ابرکننه بسننته 
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 و اسنت سننگين جرمني هنرکس بنه دیننيبي اتهنام و تکفير که ايدوره در خود؛ اثبات -
 يجنايجا در حافظ، زنندمي اتهام هرکس به مسلماني ادعاي با بازدغل صوفيان و زاهدان
 : کندمي اشاره بودنش قرآن اهل و ایمان به خود اثبات ضمن ،سخن

 (365)همان: 
 : یا

 (6888: 6815، دوم ج، حافظ)

 و داننيقنرآن ادعناي ینا و کنرده منسنوب يدیننبي بنه را حنافظ کسي چون احتمال به
 چننين خنود سنتایش و تمجيند مقنام در حنافظ، کنرده حنافظ برابر در قرآني هايحکمت
 نيست! من چون کسي هم هادانقرآن بين از یعني تعری  به .است سروده شعري

 اشناره خنود عظمت و شعر بزرگي به تعری  با خبري ايجمله بيان بر عالوه او مفاخره؛ -
 .کنديم

 (737)همان:  

 شناهان و حسنود دانانسخن او شيرین شعرتر برابر در بيندکهمي را قوم معرفتيبي وقتي
 : گویدمي، هستند اعتنابي و اندساکت اندیشکج

 (815)همان: 
 : و

 (968)همان: 

  حننافظ شننعرتو از ترخننوش ندینندم
 

 يدارنهيسنن اننندر کننه قرآننني بننه 
 

 ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد 
 

 لطننایف حکمنني بننا کتنناب قرآننني 
 

  دنینمنم که شهرۀ شهرم بنه عشنق ورز
 

 دنینبه بند د امالودهين دهیمنم که د 
 

 بننود آگنناه  يز شعر دلننکش حافظ کنس
 

 داننند ينطف طبع و سخنن گفتن درکه ل 
 

  يقنوم خنندا را سنبب نیدر ا ستيمعرفت ن
 

 دگننر داریننتننا بننرم گننوهر خننود را بننه خر 
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 (951)همان: 

 : اغراق -

 (765همان: )

 (868)همان: 

  طنز؛ و تحقير و ریشخند -

 (861)همان:  

 (583)همان: 

 نامنه و رنندي و مسنتي تهمنت منا بنه اگر. گناهکارند شهر( یاران) زاهدان و صوفيان یعني
 .گناهکارند هم بقيه زنندمي سياهي

 (18)همان: 

 (693)همان: 

 منننن  نننننننارينگنننردد ع بياز طعننننة رقننن
 

 چننون زر اگننر برننند مننرا در دهننان گنناز 
 

 پرس  نيچ رو از صورتگر يدارياگر باور نم
 

 نميز نور کلک مشک خواهدينسخه م يه مانک 
 

 دهند  يسناق منن گنر همنه زهنر من ميس يساق
 

 کننديجمله دهن نمن يکه تن چو جامم ستيک 
 

 داشننناس بنرو خ يماست بهشت ا بينص
 

 انندکه مستحقّ کرامنت گناهکاران 
 

  اهيارچه عاشقم و رند و مست و نامه سن من
 

 انندگنهيشنهر بن ارانینهزار شنکر کنه  
 

 مگينرزاهند و بر دردکشنان خرده  يبرو ا
 

 به ما روز الست تحفه نیکه ندادند جز ا 
 

 زاهنند  يبر تو گنر جلوه کند شاهنند منا، ا
 

 يو معشنوق تمننا نکنن ياز خدا جنز من 
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 (566)همان: 

 (585)همان: 

 :  مثل. گيردمي خود به تعری  رنو تنبّه و اندرز این گاهي تنبّه؛ و اندرز -

 : گویدمي، زني هستنددر برابر کساني که دچار تکبر و خودپسندي و الفحافظ 

 (815)همان: 

 تعری  به تقدیر و سرنوشت؛ -

 (165)همان:  

که امروز ظلم کني  برفرکگوید تازد و به مخاطب خود ميبه ظالم مي محابايبحافظ 
 :  نخواهد بود و همچنين طورنیاهميشه 

 (18: )همان 

 که ز چشم من و تنو  نيزاهد خودب يبرو ا
 

 پرده نهان است و نهان خواهد بنود نیراز ا 
 

  گوحتينصنن يبننرو معالجننة خننودکن ا
 

 داد يانینرا ز کنه نیريشنراب و شناهد شن 
 

 اگر بد تو برو خود را باش  کميمن اگر ن
 

 آن درود عاقبت کار که کشت يهرکس 
 

 داننننند  يبرافروخت دلبنرنه هر که چهره 

 کله کج نهاد و تند نشستنه هرکه طرف 

 نجاسنننننننتیز منو ا ترکینبار ةهزار نکت
 

 

 داننند يسننازد سننکندر نننهینننه هننر کننه آ

 دانننننننند يسنننرور نینننيو آ يدارکننناله

 دانننند ينننه هننر کننه سننر بتراشنند قلننندر
 

 هج عندل اسنت بنر منن کسرهی يدور فلک
 

 کننه ظننالم نبننرد راه بننه منننزلخننوش باش 
 

  رينزاهد و بر دردکشنان خنرده مگ يبرو ا
 

 تحفه بنه منا روز السنت نیکه ندادند جز ا 
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 : و

  (51)همان:  

 (888)همان: 

 اسنت« شیخنو عصنر نمناي تمنام ننةآی» حافظ ریاکاري؛به وتعری  اجتماعي اعتراک -
 نيسنت چينزي فرینب و سالوس، ریاکاري؛ کرده ابراز بيان شيواترین با را مختلف ادثحو
 : کشدمي ر  به تعری  با را اميرمبارزالدین ریاکاري و بچوشد چشم آن از حافظ که

 (863)همان: 

 : ای و

 (11)همان:  

 : سرایدمي اميرمبارزالدین داريحکومت و عملکرد نحوۀ به تعری  در یا و

 

 (581)همان: 

  آلوديم يخرقه نیا ديحافظ به خود نچوش
 

 دامن، معننذور دار مننا راپننار ويشنن يا 
 

 دادنند  يبه کسن کیدل هر و خون يجام م
 

 باشنند نيقسننمت اوضنناع چننن يرهینندر دا 
 

 در حجناب  ارينخور که صند گنناه ز اغ يم
 

 کنننند ایننو ر يکننه بننه رو يبهتننر ز طنناعت 
 

 نبننود  یيایننو ر ير آن روکننه د ينوشننباده
 

 ریاست و يکه در او رو يبهتر از زهد فروش 

 کنننديمن رینکه چنو و عود چنه تقر يدان
   برنننننننديناموس عشنق و روننق عشناق من 

 

 
 کننننديمنن ریننکننه تعزبنناده دیننپنهننان خور

 کننننديمنن ريننجننوان و سننرزنش پ بيننع
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 نفنر صندهشت خندا رضناي جهنت در» کنه او تزویر به تعری  با غزل همين پایان در
 : گویديم (637: 6891)غني، « راکشته بود

 (581)همان:  

 : یا

 (688: 6815)حافظ، 

 .نفهمد محتسب سروصدا بنوش تاي کني بيخواربادهخواهي به تعری ، یعني اگر مي

 (688)همان: 

 اینکنه بنه دارد وجنود تعنری  نيز دوم مصرع در. آیدنمي چنگت به یعني، تعری  به
 ببند! کارهب را عقلت بنوش! پنهاني

 (688)همان: 

 بنر شنرعي حکم هرلحظه محتسب چراکه، کن پنهان را شراب ظرف یعني، تعری  به
 : سرایدمي باز. کرد خواهد جاري تو

 (731)همان: 

 و محتسنب  يو حافظ و مفت ويخور که ش يم
 

 کننننديمن رینهمنه تزو يبنگنر کينچنون ن 
 

  زسننتيبخش و بنناد گلباگرچننه بنناده فننرح
 

 زستيمحتسب ت کهيبه بانو چنو مخور م 

 گنرت بنه چننو افتند  يفیو حر يايصراح
 

 سننت زيانگفتنننه امیننبننه عقننل نننوش کننه ا 
 

 پنهنننان کنننن  النننهيمرقّنننع پ نيدر آسنننت
 

 است زیرزمانه خون يکه همچو چشم صراح 

 حنافظ  يو جنام من يمبوس جز لب سناق
 مجلس نیتافت ز ميخواه کدهيعنان به م 

 

 
 دنيکننه دسننت زهدفروشننان خطاسننت بوسنن

 دنيواجنب سنت نشنن عمنالنيکه وعنظ بن
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 و رفتننه کننارهبنن حنافظ دیننوان در بننار 61 کننه اسنت ايکلمننه محتسننب مخالفننت؛ اظهنار -
 دانندمي فجنور و فسنق مانع و شرع احکام مجري را دخو محتسب. است خواجه موردتنفر
 : گيردمي انتقاد باد به را او حافظ وصف این با. است فساد و بيدادمنشأ  خود کهدرحالي

  (975همان: ) 

 .کندنمي ساغر و شاهد ترر و رسدتنمي او از که دارد تعری  محتسب به او هم و

 (165همان: )

 : یا

 (665)همان: 

 (811)همان: 

 را او شنعرش جنايجاي در ریاکناري از انتقناد و صوفي زهد به تعری  با حافظ تحقير؛ -
 جنز او شنيوۀ اسنت معتقند موعنود دوز  از ترسناندن ضنمن و کنندمي سنرزنش و تحقير
 : ندارد برایش حاصلي يروئاهيس

 (851همان: )

  بردننديدوشش به دوش م کدهيم يز کو
 

 بننه دوش ديکشننيامننام شننهر کننه سننجاده منن 
 

 من نه آن رندم که ترر شاهد و ساغر کننم 
 

 کارهنا کمتنر کننم نینمحتسب داند که منن ا 
 

  شننمیعننوام اند يکننه ز ابننناآن شنند اکنون
 

 دانسننت ينهننان شيعنن نینندر  زيننمحتسننب ن 
 

 ببنرد  ادینشد و فسنق خنود از  ويمحتسب ش
 

 کننه در هننر سننر بننازار بماننند قصننة ماسننت 
 

 باشند  غنشيبن يننه همنه صناف ينقد صوف
 

 خرقننه کننه مسننتوجب آتننش باشنند ابسننيا 
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 شنراب بر عالوه او. ندارد غشبي صاف شراب فقط صوفي گویدمي تعری  به حافظ
 او خرقنة که کندمي ينوششراب فقط نکنيد فکر یعني است؛ سوزاندن الیق که دارد خرقه
 .است دروغين و ریایي هم

 (851)همان: 

 او یعنني اسنت؛ سنحري ورد از او شندن مست دوم تعری . است تعری « ما صوفي»
 مسنتي بنه را خنودش. شنودنمي مسنت سنحر ورد از صنوفي. است بازيدغل کارش اصالً

 بناده از سنرخوش شنامگاه او اینکنه سوم تعری . زندمي است عبادت از ناشي که سحري
 .نوشدمي پنهاني و است باده مست شامگاه تا سحر از چراکه، است

 (851)همان: 

 روسنياه ریاکناران و شودمي آشکار زيچهمه آید ميان به آزمون محک اگر کنتأمل یعني
 .  کنندمي داريميدان اکنون هرچند. شوندمي

 سنتيز سنر او بنا حافظ، است حافظ شعر در داشتني نادوست يهاتيشخص از» نيز دزاه
 .(686: 6836، طهماسبي) «کندمي خطاب و عتاب او با زيطنزآم و عنادي لحني با و دارد

  (675: 6815، حافظ)

 در را او قاطعينت و انتقادي روحية و عياري، حافظ رنديمکتب اصول رندي؛به تعری  -
 از و کنندمني دفناع خنود از تعنری  بنه او. دهندمي نشنان مخالفانش يخواهتيتمام برابر

 بسنيار. ندارد تفریط و افراط که است ايگونهبه او رند شخصيت. ترسدنمي هاآن سرزنش
، اسنت آخنرت بنه معتقد. است رستگاري اهل اام، است متناق  او ظاهر در؛ است متعادل

  يمسنت شند يما کنه ز ورد سنحر يصوف
 

 ن باش کنه سنرخوش باشندشامگاهش نگرا 
 

  انينبنه م دینخوش بود گر محنک تجربنه آ
 

 شنود هنر کنه در او غنش باشند يرو هيتا سن 
 

  سرشنتزهيزاهند پاک يرنندان مکنن ا بيع
 

 کننه گننناه دگننران بننر تننو نخواهننند نوشننت 
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 ظناهر اهنل بندگویي از و سنچاردمي مالمنت بنه را تن همين براي. نيست آن از بيمنار اما
 گوید: ( و به تعری  مي565-588: 6878هراسد )خرمشاهي، نمي

 (135: 6815)حافظ، 

که دیگران مرا سرزنش کنند. هميننم کنه هسنتم و ترسني از یعني براي من مهم نيست
 بدنامي ندارم.

 (591)همان:  

 .هستم انسانيت و آزادگي و رندي اهل من یعني

 (385)همان: 

 (58)همان: 

 (835)همان: 

 گیرینتیجه

، تنوبيو، تحقينر، تحسنين، تنبّنه، اسنتهزا، ریشنخند معناني در داننانبالغت زبان در تعری 
 هايشناخه از یکني عنوانبه گاه اصطالح این. است رفته کارهب... و تبرئه، اعتراک، ستایش

  شننمیاند انيگنننننننر منن از سرزنننش مندع
 اسنت يبنه دهن يزهد رندان نو آموخته راه 

 

 
 شننمينننرود از پ يو مسننت يننننننننندر وۀيشنن

 شننمیمننن کننه بنندنام جهننانم چننه صننالح اند
 

 چنندان هنرسنت آموز و کرم کن که نه يرند
 

 و انسننان نشننود يکننه ننوشنند منن يوانيننح 
 

 افسننانه کردننند  يمننا را بننه رنننننند
 

 گمراهخانيجاهنننننل شننننن رانينننننپ 
 

 صنالح و تقنوا را  يچه نسبت است به رنند
 

 رباب کجا يسماع وعظ کجا نغمه 
 

 کنند  بينو عشق آن فضول ع يمرا به رند
 

 کند بيکه اعتراک بر اسرار علم غ 
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. اسنت بنوده اننویسنندگ و شناعران موردتوجنه همواره آن از مستقل ايآرایه گاه و کنایه
 نگناه کنه است بيتي کمتر در و برده سود بسيار آرایه این از انتقادي يشاعر عنوانبه حافظ
 بنر عنالوه ترکيبنات و عبنارات کنه اسنت آن او شعر ویژگي از. است نداشته زيآم یتعر

 اسنت فارسي ادب پهنة در شاعري تنها او. است تعریضي مفهوم داراي، خود حقيقي معاني
 مفهنوم تعنری  علنت بنه گناهي. اسنت سودجسته تعری  از ابياتش در وسعت این به که

 و زاهندان و صنوفيه و خانقناهاهنل بنه او تعنری . اسنت شدهمعکوس هاعبارت و کلمات
 مختلنف هايشنکل به مبارزالدین امير از او سخت انتقادهاي و سوکی از ریاکار محتسبان

 : آیدمي دست به زیر نکات گرفتهانجام مطالعة از. است یافته نمود او دیوان در

، تعنری  شنيوۀ بنا او. اسنت مخاطب بر بيشتر تأثيرگذاري حافظ يهاتعری  از مقصود* 
 . رساندمي ترآسان و تريهنر را خود مقصود

 مفهنوم از بخشي فهم خود خاص رندي با آنبالغي شگردهاي و تعری  از استفاده با او* 
 و کنالم صنفتِ حنافظ شنعر در بالغنت »قنولي بنه. اسنت کنرده محول خواننده به را شعر

 او شنعر خوانننده بنه معنا از بخشي شدن واگذار سبب به و است خواننده و شعر یا مخاطب
 .(883: 6836، انیپورنامدار« )است ریرپذيتفس

 لحننن. اسننت هنناتعری  همننين از آگنناهي بننه موقننوف حننافظ اصننلي مقصننود درر* 
 اینن. شنوند معکنوس اصنطالحات و کلمنات مفهنوم است هشد باعث حافظة گون یتعر
 نبنود، اجتمناعي اعتنراک، سياسني مالحظنات، يکنارپنهان، ازجملنه دالیلي به ها یتعر

 سنرکش و عننادي روح و تفناخر، اخنالق رعاینت، بالغي علل، اسرار بيان براي راز محرم
 .است یافته نمود او شعر در خواجه

 ياحلقه گسستن که است ویژگي نیترمهم زبان اجزاي وابستگي و پيوستگي او شعر در* 
 سنایر بنا جانشنيني و همنشنيني سنایة در بينت مفهوم و شودمي دیگر حلقة گسستن موجب
 .شود درر شعرش تا شود شناخته نظام این باید و است درر قابل کالم بافت در هاواژه
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 مضنامين فحواي از و کندمي پيدا نقش هاجمله در هم و هاکلمه قالب در هم او تعری * 
 .یابيممي آگاهي او تعری  به ابيات و

 و همنشنيني نحنوۀ و هاتعری  همين درر طریق از او شعر يهایيبایز از بخشي درر* 
 مفهنوم و معننا یکندیگر بنا کنه اسنت تخينل نينروي و هالحن طریق از و کلمات جانشيني
 در مجنازي مقاصند سلسنله از حجنم اینن از اسنتفاده. کننديم احضار و تداعي را جدیدي
 هننري ابنزار اینن از گسنتردگي این به ایران شاعران از کیچيه و بوده حافظ خاص، شعر

 .اندنکرده استفاده

 خصوصني گناهي و مجموعه یک بر حاکم نظام بر و عمومي گاهي او تعری  مخاطب* 
، حتسنبم، شنيو، زاهندان، صنوفيان تعنری  روش بنه تنا است خاصي شخص به اشاره و

 دیگنر سنوي از را معشنوق و خنود، سرنوشت و یکسو از را اميرمبارزالدین چون حاکماني
 .دهد قرار خطاب مورد

کشد و بدون تعارف و تنرس خنود را ي خود گاهي خود را هم به چالش ميها یتعر* او در 
   باشد. مؤثرترهاي او کارگرتر و در کنار زاهد و صوفي و محتسب قرار داده تا تعری 
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مفتــا  الخطیــب تلخی  الشــر  المختصــرعلي. (6566. )ننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 .  دارالفکر: قم. قزویني في المعاني والبیان والبدی 
 .حافظ تصحیح پرویز ناتل خانلری وانید .(6815. )محمد الدینشمس خواجه، حافظ
 .  خوارزمي انتشارات: تهران. 5و  6 ج
 .  زوار انتشارات: تهران. سجادي ضياءالدین تصحي . دیوان خاقاني. (6813. )خاقاني

 .فرهنگي علمي انتشارات: تهران. نامهحافظ. (6878. )هاءالدینب، خرمشاهي
 . مروارید انتشارات: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبي. (6868. )سيما، داد

 . اميرکبير موسسه. تهران: نامهلغت. (6878. )اکبريعل، دهخدا
. آتنش احمند پروفسنور تصنحي  بنه. ترجمان البالغـه. (6815. )عمنر بن عمر، رادویاني
 .اساطير انتشارات: تهران
 .شيراز دانشگاه انتشارات: تهران. معالم البالغه. (6896. )خليل محمد، رجائي
 .سخن انتشارات: تهران. حافظ و پیدا و پنهان زندگي او. (6839. )منصور، رستگار
 . جاویدان انتشارات. تهران: شرح محمد خزائلي .بوستان. (6818. )سعدي
. بغنداد: یوسنف عثمنان اکرم تحقيق .مفتا  العلوم. (6635. )ربک ابي بن یوسف، سکاکي
 .دارالرساله مطبعه

ــران. (6818. )عبنندالرحمن النندینسننيوطي، جالل  ــوم الق ــي عل ــان ف  يةترجمنن. االتق
 .  اميرکبير. تهران: 5 ج. حائري سيدمهدي

 .فردوس انتشارات: تهران. بیان. (6876. )سيروس، شميسا
 . ميترا انتشارات: تهران .يمعان .(6875. ) نننننننننننننننننن

 .دارالعوده: بيروت. الخامسه الطبعه. علم البیان والبیان العربي. (6615. )بدوي، طبانه
  انتشنارات: تهنران. مجم  البیـان فـي تفسـیر قـران. (6581. )الحسن بن فضل، طبرسي
 .خسرو ناصر
تهنران:  .رضنوي رسمند تصنحي . اساس االقتباس. (6815. ) نصيرالدین خواجه، طوسي

 . تهران دانشگاه
 .  علمي انتشارات: تهران. يو مستاسرار عشق . (6836. )فرهاد، طهماسبي
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 . آگاه انتشارات: تهران. صور خیال در شعر فارسي. (6811. )کدکني شفيعي
 مفيند دکتنر تحقينق. الصـناعتین. (6636. )سنهل بنن عبنداهلل بن حسن هالل ابو، عسکري
 .  العلميته کتبدارال. بيروت: قمحه

 . زوار انتشارات: تهران. تاری  عصر حافظ. (6819. )قاسم، غني
 . نشرمرکز: تهران. (زیباشناسي سخن پارسي. ) بیان. (6813. )الدین ميرجالل، کزازي
 .طوس انتشارات: تهران. 6 ج. مکتب حافظ. (6833. )منوچهر، مرتضوي
 .  اميرکبير انتشارات: رانته. فرهنگ نامة کنایه. (6835. )منصور، ميرزانيا

 .  مهناز انتشارات: تهران. واژه نامة هنر شاعری. (6833. )ميمنت، ميرصادقي
 .فروغي نشر: تهران. درّه نجفي. (6815. )آقاسردار(. )ميرزا قلينجف
 انتشنارات. تهنران: شرح برات زنجناني .لیلي و مجنون نرامي گنجوی. (6875. )نظامي

 .تهران دانشگاه


