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Abstract  
Truth and image, beauty and ugliness, love and religion, etc. are interwoven 
in the word of Hafez. This is rooted in the compilation infrastructure of his 
word. One of the ways that allowed Hafez to combine different semantic 
domains is substituting concepts in the two lines of each verse based on 
rhetorical relations between those concepts (Rhetorical apposition). One of the 
types of rhetorical apposition is the substitution of two words or two concepts 
based on similarity. Apposition is one of the two sides of simile that substitutes 
the other side. In this structure, Hafez combines features of metaphor and 
simile and makes new images and wonderful meanings. The referencing of 
concepts is sometimes obvious and sometimes hidden. Rhetorical apposition 
is placed in a sentence independent of the substituted item. Therefore, the 
substitute maintains its independent meaning of the substituted item. This 
feature causes rhetorical apposition to have a virtual meaning in referring to 
the substituted item, but regardless of the syntagmatic relations, it maintains 
its main meaning. Hafez uses this tool to create new poetic themes, mystical 
symbols, the expression of mystical concepts, ambiguity, humor, and to 
visualize abstract concepts, and so on. 

Keywords: Rhetoric Apposition, Simile, Metaphor, Syntagmatic 
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 حافظ زلیاتغ در استعاره و تشبیه تلفیق براي شگردي بالغی؛ بدل

 ایران آباد،خرم لرستان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتري   هرسینی رحیمی بهنوش
  

 ایران آباد،خرم لرستان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد،  حیدري علی

  چکیده
ــتی، ،مجاز  و حقیقت  حافظ،  کالم در ــت آمیخته  هم به ... و زیبایی  زشـ  افظح  به  که  هایی روش از یکی. اسـ

 با بیت از مصـــراع دو در مفاهیم کردن جانشـــین داده، را متضـــاد و مختلف معنایی هايحوزه ترکیب امکان
 دلب. است  بیهتش  رابطۀ با مفهوم دو یا واژه دو جانشینی  بالغی، بدل انواع از یکی. است  بالغی بدل از استفاده 

 امکانات اختارس  این در حافظ. شود می دیگر طرف جانشین  که است ) بهمشبه  یا مشبه ( تشبیه  طرفین از یکی
شبیه  ستعاره  و ت صاویر  و آمیزدمی همبه را ا  گاه دیگر،یک به مفاهیم ارجاع. سازد می شگفت  معانی و بدیع ت

 رو،ازاین گیرد؛می قرار منهمبدلٌ از مســتقل ايجمله در بدل. اســت کنایی و پنهان گاهی و روشــن و آشــکار
 در بدل هک شــودمی ســبب ویژگی این. کندمی حفظ حدودي تا منهمبدل به نســبت را خود معنایی اســتقالل

 را ودخ اصــلی معنی جانشــینی، رابطۀ گرفتن نظر در بدون اما باشــد، داشــته مجازي معناي منهمبدلٌ به ارجاع
 فاهیمم بیان در ایجاز عرفانی، نمادهاي ایجاد شـعري،  مضـامین  آفریدن براي شـگرد  این از حافظ. کند حفظ

ــویري عرفانی، ــایر آفرینش و طنز ایجاد ایهام، خلق انتزاعی، مفاهیم کردن تص ــگردهاي س ــتفادها ادبی ش  س
 .کندمی

  .ایهام جانشینی، استعاره، تشبیه، بالغی، بدل ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
ــینی دو مفهوم   ــاس روابط بالغی میان آن  بدل بالغی، جانشـ ــت.  براسـ ها در یک بیت اسـ

ــمیســـا در  بدل بالغی می  شـ ــعر در« گوید: تعریف  نایع ادبی،  نو برخی از شـ ــ جهت    صـ
ورت ص تشبیه را با حذف ادات تشبیه به   مثالً .است  به شکل نوینی ارائه شده   زداییییآشنا 

سازي   بدل آورده صویر ین ا -: و قلبانددهامري را تعریف دوباره کر ،اند و گویی جهت ت
ــت برده -کتیبۀ مخدوش ــلی آن دسـ  -کردم به فردا، آهو فکر می -اند که در خطوط اصـ

این کتیبۀ مخدوش و حجم  «هاي بدل بالغی ). نمونه1390(شمیسا،   » حجم سفید لیز  -فردا
ز ، همچون بدل دستوري، بالفاصله بعد ا  است که شمیسا از شعر فروغ مثال زده    » سفید لیز 

سا در       مبدلٌ شمی ست.  ستوري قابل حذف ا شت «منه آمده، و مانند بدل د  »هاي حافظیاددا
 ):1388(شمیسا،  زده استدو بیت از حافظ را براي بدل بالغی مثال 

ــی هیچ توام ابروي خم از  نشــــد گشــــایشـ
   کش خیال مندست  شود  کی دوست  ابروي

 

ــد عزیز عمر کج خیال  این در که  وه   تلف شـ
ست  نزده کس  هدف بر مراد تیر کمان نای از ا

 

 )41و  3/ 296(حافظ، 

ن ای«شـــده و در بیت دوم، » خم ابرو«نحوي جایگزین به» خیال کج«در بیت نخســـت 
جانشـــین ابروي دوســـت و بدل بالغی براي آن اســـت، اما در اینجا برخالف بدل » کمان

شــده منه دلٌمبرابطۀ تشــبیه جانشــین دســتوري قابل حذف نیســتند. در هر دو مورد، بدل به
بدل بالغی، جانشــین شــدن واژه یا مفهومی در پارة دوم یک بیت «اســت. در شــعر حافظ 

جاي مفهومی دیگر از پارة نخست، براساس یک رابطۀ بالغی است که تشبیه؛ تنها یکی      به
ــت ــینی و همکاران، » از این روابط اسـ ــاده1395(ر.ك؛ رحیمی هرسـ تر، در ). به بیان سـ
سیاري از ابیات ح  صراع      ب ست آمده در م صراع نخ افظ، واژه، ترکیب یا مفهومی که در م

ــده ــت. این موارد که جایگزین واژه، ترکیب یا مفهومی  دوم با الفاظ دیگري تکرار ش اس
ــتقیم یا       ــتقالل معنایی خود، مسـ ــده در اکثر مواقع عالوه بر حفظ اسـ ــرع اول شـ در مصـ

ول آمده، اشــاره دارد و در معنی  غیرمســتقیم به واژه، ترکیب یا مفهومی که در مصــرع ا  
قاً می    یت دقی مده،         کردن ب ــرع اول آ که در مصـ یا مفهومی را  یب  مان واژه، ترک توان ه

                                                           
 ت.سقزوینی است. اعداد سمت چپ شمارة بیت و اعداد سمت راست شمارة غزل ا -تمام ابیات حافظ مطابق نسحۀ غنی -1
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در  شــود، بلکهجایگزین آن کرد. در این صــورت نه تنها خللی در معناي بیت ایجاد نمی
وم به اع داغلب موارد متضمن هنر و زیبایی نیز خواهد شد. مثالً در ابیات باال اگر در مصر   

یال کج «جاي   مان «و » خ حافظ اراده کرده،      » ابرو« ، »ک چه  یت و آن گذاریم در معنی ب ب
ــت که  خللی ایجاد نمی ــود. البته طبیعی اس ر در آن ابیات عالوه ب» کمان«و » خیال کج«ش

سیدن  ، معانی دیگري نیز دارند. حافظ به جاي این»ابرو« سوس که در خیال ر  که بگوید: اف
سوس که در این         یدةابروي خمبه  ست: اف شد، گفته ا شوق، عمر عزیز تلف    کج خیالمع

شد که واژة   ستعاره از  عالوه بر این» خیال کج«عمر عزیز تلف  شبه » ابرو«که ا ه آن) ب(یا م
اســت به معنی خیال باطل نیز اســت. حافظ از رهگذر این روش، عالوه بر گســترش دامنۀ   

گاهی براي پرهیز    معنی و این ها و           که گریز ــگرد به خلق شـ ته  یاف یۀ تکرار لفظ  از بل
 ها، تلفیق استعاره و تشبیه است. هایی دست یافته که یکی از آنزیبایی

توان ادعا کرد که در اغلب این موارد که زیرســاخت دو مصــراع بر بنیاد  همچنین می
 تشبیه استوار است با نوعی تشبیه مضمر مواجه هستیم. 

وم از نظر یابیم که مصرع د درستی درمی ابیات نگاه کنیم بهاگر از منظري دیگر به این 
ــت که:            ــت. تکمیل آن اسـ ــ«علم معانی نوعی اطناب از قبیل، تذییل و تکمیل اسـ اعر شـ

ــمس  »تر گردانداي دیگر بیاورد که معنی اول را تماماي بگوید و بر اثر آن معنیمعنی (شـ
ــتقل ا تذییل، آوردن جمله   «) و 1373قیس رازي،  ــت بعد از جمله   اي مسـ اي دیگر که  سـ

ــد       ــتمل بر معنا یا مفهوم جملۀ اول باشـ ــمی،  ». مشـ توان کلمه،  ). بنابراین، می 1383(هاشـ
ــت را   ــرع اول آمده اسـ ــرع دوم به جاي کلمه یا... در مصـ ترکیب یا مفهومی که در مصـ

 مستقل انگاشت و استعاره به حساب آورد. 
ــینآنچه در این مقاله بدان می ــباهت  پردازیم، جانش ی دو کلمه یا دو مفهوم به عالقۀ ش

در ابیات حافظ و بررسی این نوع بدل بالغی و بیان کارکردهاي آن در غزل حافظ است.   
شین مبدلٌ  ن مقاله شود، اما ای منه میدر غزل حافظ بدل بالغی با روابط بالغی مختلفی جان

سی بدل بالغی  شباهت به د اي میتنها به برر سأل    پردازد که با عالقۀ  ست. م اي هست آمده ا
ــین که بدان پرداخته می ــت که جانش ــود، این اس ــبیه، چگونه   ش کردن واژگان به رابطۀ تش

شــود و ســاختار بالغی این شــگرد چگونه اســت؟ آرایۀ شــعري میموجب بدیع شــدن این
ستا مطرح می    سیر مقاله به   سؤاالتی که در این را سخگویی به آن شود و  ست،   دنبال پا ها ا

 د از:عبارتن



 37 |و حیدري  نیرحیمی هرسی

 

 ؟هایی با تشبیه در شکل سنتی آن داردتشبیه مبتنی بر بدل بالغی، چه تفاوت -الف
 ؟کند چه فرقی با تصویر برخاسته از تشبیه داردتصویر بالغی که این روش ایجاد می -ب
 آفرینی در ابیات حافظ تأثیري داشته است؟آیا این روش در معنی -ج

 . پیشینۀ تحقیق1
سا بحث بدل بالغ   شعري       کردهی را مطرحشمی صاویر  شنازدایی از ت ست و آن را نوعی آ ا

هم دو بیت از حافظ براي نشان  » هاي حافظیادداشت «). در 1390داند (ر.ك؛ شمیسا،   می
 ). 1388دادن بدل بالغی نمونه آورده است (شمیسا، 

شعر حافظ    «فرشیدورد در مقالۀ   ستعاره در  شبیه و ا شینی مشبه  » ت شب  به وبه جان شاره  م ه ا
 ). 1352داند (فرشیدورد، کرده، آن را نوعی تشبیه با ادعاي یکسانی می

له     قا کاران در م با عنوان  رحیمی و هم نه        «اي  گا لت دو با دال جاز  (حقیقی و  نوعی م
ن   ــترش دام ــگردي براي گسـ یات حافظ   ۀغیرحقیقی) شـ بدل بالغی را » معنی در اب   نوعی 

  اســت اند که از جانشــین کردن مفاهیم براســاس روابط مجازي ایجاد شــدهبررســی کرده
 ). 1396(رحیمی و همکاران، 

له      قا کاران در م یدري و هم با عنوان  ح هام بدل بالغی م «اي  ســــازي در حملی براي ای
حافظ   یات  به    » غزل هام  ــی ای ته     به بررسـ بدل بالغی پرداخ هاي  کارکرد ند  اعنوان یکی از 

 ). 1396(حیدري و همکاران، 
شبیه از منظر بدل بالغی و کارکردهاي هنري     هیچ سی ت شرح و برر یک از این آثار به 

ــگرد نپرداخته ــتعاره و بیا  این شـ ــبیه و اسـ ــه آن با تشـ   ن وجوه اختالف آن با اینو مقایسـ
 است.  هاي بالغی، اساساً مطرح نبودهآرایه

 . روش پژوهش2
ی توصــیفی انجام شــده و به بررســ -صــورت تحلیلیاي و بهاین پژوهش به روش کتابخانه

ــت. جامعۀ آماري این    ــده اسـ ــبیه پرداخته شـ ــتعاره و تشـ غزلیات حافظ از منظر تلفیق اسـ
  پژوهش غزلیات حافظ بوده است.

 
 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1275015/%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1275015/%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8
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 ها. یافته3
م اي خواهیدهیم و به بررســـی تشـــبیه و اســـتعارهابتدا ســـاختار بدل بالغی را شـــرح می

جاد می        بدل بالغی ای گذر  که از ره خت  یات،         پردا نه اب با ذکر نمو مه  ند. در ادا ــو شـ
لفیق کنیم و معناي بیت را با توجه به ترابطۀ تشبیه را مشخص می  هاي بدل بالغی بهنمونه

ــبیه و  ــیر میتشـ کنیم. در نهایت کارکردهاي هنري این ابزار را با ذکر بدل بالغی، تفسـ
 .دهیمبیت شرح مینمونه 

 . تشبیه و استعاره 3-1
شبیه و ارکان و انواع آن دارند (واعظ    کاشفی،  تقریباً تمام نویسندگان تعریف مشابهی از ت

ــفیعی،  1389ی، ؛ همای 1387؛ رازي، 1362؛ وطواط، 1388و ر.ك؛ تفتازانی،   1369 و شـ
ــتعاره، بحث1370 ــورت گرفتههاي جدي). در مورد اس ــت که می تري ص توان به این اس

ــفی ()، واعظ2003)، جرجانی (2001المعتز (منابع مراجعه کرد: ابن  )، تفتازانی  1369کاشـ
)، رجایی  1387)، رازي (1362)، رادویانی (1362میرزا ()، نجفقلی1362)، وطواط (1388(
سا (    )1392( شمی ستعاره مبتنی بر ادعاي       1381و  ست و ا شباهت ا شبیه مبتنی بر ادعاي  ). ت

یعنی دو  کنند؛یکسانی و هر دو، عنصر مشترك بین دو امر یا چیز را کشف و برجسته می      
ــترك به هم مربوط می ــبیه چیز را از طریق یک ایدة مش ــباهت در تش کنند. منتها ادعاي ش

 ).1369ح نیست (سبزواري، صراحت دارد و در استعاره، صری
شفاف        شخص و  ستعاره، مرز بین این دو م شبیه و ا در ظاهر امر و با توجه به تعاریف ت

ها به هر دو در کالم حضور داشته باشند یا یکی از آناست؛ یعنی تا زمانی که مشبه و مشبه
اشد و  ب به قرینۀ لفظی یا معنوي حذف شده باشد با تشبیه مواجهیم و اگر مشبه حذف شده     

  ار داریم، کار رفته باشد با استعاره سروک   جاي مشبه به به بهبا قرینۀ صارفه و مالیمات، مشبه
کرد  توان ادعااما گاهی بین این دو (استعاره و تشبیه) مرزي باریک وجود دارد و حتی می

ــباهت به این ــعر   که گاهی مرزي وجود ندارد و ادعاي ش ــت. در ش ــده اس همانی مبدل ش
ــاویري برمیبرخی  ــاعران به تصـ ــتعاره  از شـ ــبیه و اسـ خوریم که مخاطب بین انتخاب تشـ

 ، اما واقعاً تا حد زیاديتوان تشبیه مضمر نامیدماند. برخی از این موارد را میسرگردان می
شده   ستعاره نزدیک  شبیه تکراري       به ا صویر و ت شانی، ت ست. مثالً در بیت زیر از کلیم کا ا

 گره خورده است: به استعاره» قد سرو«
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 کند قمري خیال سرو و بر خاك آشیان بندد  
 

ــایه  جا  هر به    رعنایش  قد  از زمین بر افتد  سـ
 

 )1369(کلیم کاشانی، 

هر چند تصویر ساخته شده، برمبناي شباهت قد به سرو است، اما این ادعاي شباهت به        
 و دیده اســتهمانی شــده اســت تا جایی که قمري به جاي قد، ســرحقیقت پیوســته و این

(تشــبیه به اســتعاره درآمیخته اســت) و به همین دلیل روي آن (حتی ســایۀ آن) آشــیان بنا  
کاشانی در جاي دیگر همین درآمیختگی تشبیه و استعاره را بر مبناي قد    کرده است. کلیم 

 و سرو به تصویر کشیده است:

 نهاد خواهد آشــیان قمري برداشــت قلم تا
 

 کــشدمی جا هر شنقـــا   ترا بــاالي   سـرو  
 

 (همان)

بیند، سرو است نه قد! اگرچه اساس تصویر بر شباهت قد به سرو بنا        یعنی؛ آنچه قمري می
شبیه) و دقیقاً             سی ت شده (تنا سپرده  شی  شباهت به فرامو شده، در اینجا بحث ادعاي  نهاده 

ه  کهمانی (ســتعاره) شــکل گرفته اســت. فرشــیدورد در چنین تشــبیهاتی معتقد اســت  این
شیدورد،             ست (فر شده ا شبیه  شباهت موجب اتحاد ت ). کلیم در بیتی دیگر، 1354شدت 

یه می       ــب به آتش تشـ نه  یب نبض او  کند، بلکه عین آتش می  تب را  ند؛ زیرا وقتی طب را  دا
 سوزد:گیرد، دستش میمی

 یبطب را سرانگشت   که چنان تبی دارم
 

 گرفت دهن در من دســت ز تا برداشــت 
 

 )1369 (کلیم کاشانی،

ــبیه را با بهره       ــتعاره و تشـ فتن از بدل  گر حافظ در برخی ابیات، این آمیختگی بین اسـ
 رساند.بالغی به اوج می

 کردن ارکان تشبیه)  . بدل بالغی به رابطۀ تشبیه (جانشین3-2
         شبه شبه و م شبیه (م صلی یک ت شینی، ارکان ا شبیه، طرفین جان ه)  بدر بدل بالغی به رابطۀ ت

دل فرشـیدورد به نوعی ب  اند.عموالً در دو پاره از بیت جایگزین یکدیگر شـده اسـت؛ که م 
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و » این«به بدل از مشبه است و با صفات اشارة     تشبیه در غزلیات حافظ قائل است که مشبه   
 شوند: به مشبه ارجاع داده می» آن«

 برمهمی خجلت  و مژده به  دادمش دل
 

س  نثار کردم که خویش قلب نقد زین   تدو
 

 )60/ 3(حافظ، 

). وي این تشبیهات   1354به آن است (فرشیدورد،   بدل و مشبه » نقد قلب«مشبه و  » دل«که 
 به به مشــبه و نزدیکداند و علت این امر را شــدت شــباهت مشــبهرا قوي و تأثیرگذار می

        اند (همان). دبه میشـدن تشـبیه به اسـتعاره و تناسـی تشـبیه حاصـل از اتحاد مشـبه و مشـبه
   شبه شده  جانشین م » آن«و » این«به با ضمیر اشارة   فرشیدورد بسیاري از ابیاتی را که مشبه ،

به بدون ضــمایر اشــاره ). همچنین در بســیاري از ابیات، مشــبهاســت (همان مشــخص کرده
 جانشین مشبه شده است. 

شرح  شبیه  براي  شبیه    کامل بدل بالغی به رابطۀ ت ساختار آن را با تعاریف ت ستعاره   و،  ا
ه است که به  بترین شکل تشبیه داراي دو رکن اساسی مشبه و مشبه      کنیم: کوتاهمقایسه می 

ــناد داده می   ــافی یا جمله به همدیگر اس ــکل اض ــوند؛ مثل دو ش  »لب تو لعل -لبِ لعل«ش
 است، اما در بیت:  

 ستنی امروزي تو مشکین خط با من عشق
 

ــت دیرگاهی  ــتم هاللی جام کزین اس  مس
 

 )2/ 314(حافظ، 

نشــده، بلکه جانشــین آن شــده اســناد داده » خط مشــکین«به » جام هاللی«در نگاه اول 
شت می   ست. بنابراین، در این بردا صل و      ا شتی دیگر مت شد و در بردا ستقل از آن با تواند م

شبیه میان این ارکان وجود          ساختمان ت شت اول، پیوندي از منظر  شد. در بردا ستۀ آن با واب
ست و جمله تمام          ندارد شکین تو جدید نی شق من با خط م ست: ع صرع اول گفته ا . در م

صرع دوم می   ست. در م شکین تو)    ا ست که من از جام هاللی (خط م گوید که دیرگاهی ا
توان استنباط کرد که جام هاللی استعاره از خط مشکین (خط     مست هستم. از این رو، می  

شت دوم با توج    ست، اما در بردا شبه) و هم جام    ه به ایندور لب) ا شکین (م که هم خط م
ــبه ــور دارند، میهاللی (مش ــبیه کرد. پس میبه) در بیت حض گفت   توانتوان حکم به تش

شبه   » جام هاللی« ستعاره و از طرف دیگر، م شکین «به در این بیت از یک طرف، ا »  خط م
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ساختار آن   ان گفت کهتوتوان آن را تلفیقی از تشبیه و استعاره دانست. یا می   است که می 
نه تشبیه و نه استعاره به معناي دقیق آن است؛ زیرا در استعاره باید مشبه حذف شده باشد         

 به وجود داشته باشد. در حالی که در اغلب  اي محسوس بین مشبه و مشبه   و در تشبیه رابطه 
د یی وجود داربه (استعاره) آمده، استقالل معنا  ها مشبه موارد، دو مصرع که در یکی از آن 

 و براي تکمیل معنی و روابط دستوري هیچ نیازي به مصرعی که در آن مشبه آمده، ندارد. 

3-3جاي مشبهبه به. جانشین کردن مشبه 
بارة یک یا دو مفهوم حافظ در مصــراع اول در» جاي مشــبهبه بهجانشــین کردن مشــبه«در 

ضمون    شبه) م صراع دوم مفهوم یا    یکند و یا معنایی را بیان مسازي می (م سپس در م کند، 
 نها کند و در مصراع دوم ت ها میرابطۀ شباهت، جایگزین آن به) را بهمفاهیم دیگري (مشبه

 سازي می به مضمون با مشبه ود که در ش هاي مختلف جانشین مشبه می  به به روشکند. مشبه
 شود. ها اشاره میادامه به آن

داشت  ارجاع و در یک بر ه با صفات اشارة این و آن به مشبه   بدر بعضی ابیات، مشبه   -الف
 بر معنی استعاري آن تأکید دارد.

ست  وجود عزیز زر چو  آري من نظم ا
 

ــان   قبول    ــاي    دولتی  شــــد مس  این  کیمی
 

 )9/ 167(حافظ، 

ستعاره از  » مس« شین و مشبه  » نظم«از طرفی ا به آن است. حافظ نظمش  و از طرفی جان
 است.  داند که قبول اهل دولت آن را مانند زر ارزشمند کردهرزش میارا مثل مس کم

ــهلــت مــا خمیــدة قــد  امــا نمــایــد سـ
 

 دز توان کمان این از تیر دشمنان  چشم  بر 
 

 )153/ 4(حافظ، 

 به آن است.از یک طرف استعاره از قد و از طرف دیگر مشبه» کمان«

 گیرند.جملۀ مرکب قرار می به در دو جزء یکدر بسیاري موارد، مشبه و مشبه -ب
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نشــده، اما کل بیت یک به با صــفات اشــاره به مشــبه ارجاع دادهدر بیت زیر هرچند مشــبه 
ــتوري دو جمله     ــتگی دس ــتند و پیوس ــرط هس ــرط و جواب ش جملۀ مرکب و اجزاء آن ش

دهد:به را به مشبه ارجاع میمشبه 

هات  پذیرد  فیض رقم کی خاطرت   هی
 

نده  نقش از مگر  ــاده ورق پراک  کنی ســ
 

 )6/ 481(حافظ، 

باشد و از طرف دیگر  » خاطر«تواند استعاره از  در مصرع دوم از یک طرف می » ورق«
شبه می ست: خاطر تو هیچ     تواند م صرع اول گفته ا شد. حافظ در م یض  وقت رقم فبه آن با

زدایی، بگفت: مگر خاطرت را از نقش پراکنده پذیرد و در مصرع دوم قاعدتاً باید مینمی
ــمن گریز از   » ورق«با کمک گرفتن از بدل بالغی، » خاطر«اما به جاي  ــت تا ض آورده اس

 ، مخاطب را بین استعاره و تشبیه، بالتکلیف بگذارد. »خاطر«تکرارِ کلمۀ 

بدار   زلف آن از حافظ  خالص باد  تا  م
 

ــتگــان کــه  ــتگــاراننــد تو کمنــد بسـ  رسـ
 

 )9/ 195(حافظ، 

ــده » که «این دو جمله با حرف ربط    ــویر  » کمند زلف «اند.  به هم مرتبط شـ یک تصـ
اي در شــعر غنایی اســت. حافظ در مصــراع نخســت، خود را بســته و گرفتار زلف  کلیشــه

آورده و یک تناقض آفریده » کمند«، »زلف«داند و در مصــراع دوم به جاي معشــوق می
 است: بستگان و اسیران کمند (عشق)،آزادگان هستند!

 و کنایی به مشبه ارجاع غیرمستقیم -ج
سیاري از نمونه  شبه در ب ست،        ها، م صراع نخ صراع دوم از م ستوري م ستقالل د به به خاطر ا

ند کاشارة مستقیم به مشبه ندارد. در این ابیات، واژة بدل هم معنی اصلی خود را حفظ می    
 شود.دهد که سبب ایهام در معنی بیت میو هم به مشبه ارجاع می

 یستن دوتا زلف آن افتادة که نیست کس
 

 نیســت بال ز دامی که کیســت رهگذر در 
 

 )1/ 69(حافظ، 
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ــین می» دام بال« ــراع   » زلف دوتا«تواند جانش ــد. حافظ در مص ــتعاره از آن باش و یا اس
شــود. براي اثبات این گوید: هرکســی روزي در دام زلف معشــوق گرفتار مینخســت می

بت        ادعا می  ــی تار مصـ ــوند. بجز این معنی، معناي    و بال میگوید همه در زندگی گرف شـ
ستنباط می    صراع دوم ا سد حافظ می شود؛ به نظر می دیگري در م ضمنی خواهد بهر  طور 

معناي مصــراع اول را تکرار کند و بگوید: در رهگذر کیســت که آن زلف دوتا نیســت؟! 
 شوند.گوید همه روزي گرفتار دام زلف معشوق میکنایه میحافظ به

 ندپ ناشــنیده حافظ شــد تو غمزة کشــتۀ
 

 ندکنمی سخن درد را که هر است سز تیغ 
 

 )10/ 192(حافظ، 

مصراع دوم تأکید و تأییدي براي مصراع نخست است و داللت عام دارد: هرکسی که      
واند تشــدن با تیغ اســت. عالوه بر این، تیغ می کند، جزایش کشــته ســخن را درك نمی

ش      سنت  شد. در  ستعاره از غمزه با شبیه   ا شوق به تیغ و یا نیزه ت ود. پس ش میعري، غمزة مع
به غمزه یا استعاره از آن باشد. با کمی دقت، متوجه یک رابطۀ جانشینی    تواند مشبه تیغ می

ــویم. دیگر در بیت می ــخن«ش ــحان که از نظر حافظ » س دو ارجاع دارد، یکی به پند ناص
که  گوید: حافظند است. حافظ می آید و دیگري پند حافظ که همان نشنیدن پ خوش نمی

ــحان را نمی ــد:   پند ناص ــته ش ــنید با تیغ غمزة تو کش ــحان را    -1ش ــخن ناص ــی که س کس
کسی که پند ناصحان  -2یابد. شدن به تیغ غمزة معشوق را میپذیرد، شایستگی کشته نمی

 شنود، بهتر است که با شمشیر کشته شود.(یا حتی حافظ) را نمی

ــدر شــــد حــافظ  دل  زلفــت  ین چ  ان
 

ــلٍ    ــیـ ــلـ ــمٍ   بـ ــلـ ــظـ ــادي واهللا مـ  هـ
 

 )8/ 438(حافظ، 

  ه از به زلف سیاه و یا استعار  در این بیت، لیل مظلم هم به معنی شب تاریک و هم مشبه
ــد: آن اســـت. حافظ می  این در را دل خداوند -1گوید: دل من در چین زلفت گرفتار شـ

) یسیاه  در سیاهی ( شد  سیاه  فزل گرفتار سیاه  شبی  در -2. باد گریاري سیاه (زلف)  شب 
 . دهد نجات ظلمات این از را دل خداوند
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 نکرد ما ســوي  نظر و بود گذار در دي
 

چاره   ید    هیچ که  دل بی  عمر گذار  از ند
 

 )5/ 253(حافظ، 

در این بیت، عمر جانشین معشوق و استعاره از آن است. تشبیه معشوق در گرانمایگی       
ت، اما اســ کاربردهکه حافظ بارها این مضــمون را بهاي اســت به عمر، یک تشــبیه کلیشــه

از یک طرف اســتعاره از معشــوق (فاعل فعل » عمر«تازگی این تصــویر در این اســت که 
ــت و از طرف دیگر، می ــبهگذر نکرد) اس ــد. از این مهمتواند مش وان تتر نیز میبه آن باش

ــت و ایهدر معنی حقیقی به» عمر«ادعا کرد که  ام دارد. دل هم از گذر عمر و کار رفته اس
 بهره است.هم از گذر معشوق بی

 به به بیش از یک مشبه اشاره دارد.گاهی مشبه -د

ــر بحث  نکند  کوته   ظحاف  تو زلف سـ
 

 قیامت روز تا ســلســله   این شــد  پیوســته  
 

 )9/ 89(حافظ، 

ــله « ــلس  دهارجاع دارد و همین امر در بیت ایهام آفری» بحث«و هم به » زلف«هم به » س
ت وگویی طوالنی اس شود؛ زیرا این بحث، گفت است. بحث سر زلف معشوق کوتاه نمی   

 کشد.که: زلف معشوق بلند است و طبعاً توصیف آن به درازا مییا این

بش    می  کشـــمدرمی  و بوســـم  می  ل
 

ــه  ــانـــی آب بـ  پـــی امبـــرده زنـــدگـ
 

 )1/ 431(حافظ، 

ــاره دارد. لب معشــ » می«و » لب«به » آب زندگانی« ــر براي اش وق و جام می دو عنص
 بخش است! حافظ زندگی

 بهجاي مشبه. جانشینی مشبه به3-4

مه  از که  چنین ــو ه  بینممی راه دام سـ
 

یت    از به   ما ناهی  مرا زلفش ح  نیســــت پ
 

 )8/ 76(حافظ، 
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ــه » دام زلف« ــبیهی کلیش ــویر و تش ــویر تکراري را از هم  تص ــت. حافظ این تص اي اس
ع دوم به جاي دام مصراع نخست آورده است. دام در مصراع      گشوده و زلف را در مصرا  

هاي ها و سختی نخست داللت عام دارد و در مصراع نخست، نمادي عرفانی است و به دام    
است! فوراً تصویر شعري   دارد. حافظ از دام راه به زلف معشوق پناه برده  راه سالک اشاره  

شود که از دام به دام  م است، چگونه می شود. زلف که خود دا دام زلف به ذهن متبادر می
ــعري (زلف) را جایگاه   ــویر شـ ــینی و ایجاد تناقض، این تصـ پناه برد؟! حافظ با این جانشـ

 هاي دنیوي رها شوي، اسیر دام عشق شو! که از دامبخشد: براي اینعارفانه می

 آمد ماه که کند اکنون خوش دور ســپهر
 

سد  اکنون دل کام به جهان   سید ر شاه  که ر
 

 )242/3(حافظ، 

ماه از اصــطالحات غنایی و شــاه اصــطالح مدحی اســت. این جانشــینی همچون بیت  
 هم آمیخته است.تخلص قصیده عشق و مدیحه را به

ید  به  دگر ــ ه  برمکش تیغ حرم صـ  ارزن
 

ــیمان  ايکرده ما  دل با  که  وزان   باش  پشـ
 

 )6/ 273(حافظ، 

شبیه   صویر تازه   » دل«ت صید حرم، ت س به  شبیهی   اي ا ت که حافظ آن را در یک عبارت ت
را در مصراع دوم جانشین صید حرم کرده است. حافظ به کنایه، دل     » دل«کار نبرده، بلکه به

 .داردو معشوق را از آزردن آن برحذر می داند که در جوار حق پناه گرفتهرا کبوتري می

 شود.جانشین یک عبارت کنایی می مشبه؛ -الف
به عبارت کنایی ارجاع مستقیم ندارد، بلکه قیاس دو مصراع  جانشینی، مشبهدر این نوع از 

ند. این  کو توجه به رابطۀ شــباهت میان دو تصــویر، رابطۀ جانشــینی طرفین را آشــکار می 
جانشــینی ســبب شــده که عبارت کنایی، عالوه بر معنی کنایی در معناي حقیقی هم حائز  

 شود.یهام در معنی بیت میاهمیت باشد که خود باعث دوگانگی و ا

 آب بر نقش زند گونهازین گر ساقی  خط
 
 

ــا اي  ــد  منقش خونابه   به  که  رخ بسـ  باشـ
 

 )4/ 159(حافظ، 
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ــتن، نگاریدن (دهخدا،    ). نقش بر آب زدن در معناي 1377نقش زدن: رقم زدن نگاشـ
ست   کنایی به ست، چراکه نقش روي آب ماندگار نی  و معناي ویران کردن و باطل کردن ا

العاده کردن است. در معناي حقیقی، خط ساقی، نقشی است که بر     نیز در معنی کار خارق
اســت و » آب«در مصــراع دوم، بدل و مشــبه براي » رخ«اســت.  شــدهصــورت او زده  آب

ست که برآن زده    شی ا شینی این دو مفهوم، نوعی برابري میان     شده  خونابه نق ست. جان ا
آلود بر رخسار عاشقان تصویر مشابهی با   است. اشک خون   دهتصاویر دو مصراع ایجاد کر  

 خط ساقی بر رخسار او دارد. نوعی تیرگی نشسته بر روشنایی آبگونه!

 آن از را شیران که عارض آن آب از زینهار
 
 

 انداختی آب در را گردان و کردي لب تشنه  
 

 )6/ 433(حافظ، 

 ه تشبیه   است. با توجه ب » ود کردن و کشتن ناب«به معنی کناییِ » در آب انداختن«عبارت
تواند اســـتعاره از عارض یا عارض به آب در مصـــراع اول، واژة آب در مصـــراع دوم می

وان تبه آن باشــد. بنابراین، مصــراع دوم را براســاس دو معناي اســتعاري و کنایی میمشــبه
نه معنی کرد:  این نابود کردي  را گردان -1گو نان  -2. غرق و  نۀ   را پهلوا ــ   عارض  تشـ
 نصیب گذاشتی و درهم شکستی. ها را بیات کردي، اما آنگونهآب

 جاي معنی. جانشینی تمثیل به3-5
شبیه تمثیل را می  شینی تمثیل به ت صویر ب   توان جان ست که اجزاي دو ت رابطۀ  هجاي معنی دان

 اند.تشبیه جانشین یکدیگر شده

ــا ــاي  غم  کی  ت نی نی  د ــا دل اي د  دان
 

 یزشت عاشق شود که بیخو ز است حیف 
 

 )6/ 436(حافظ، 

در این بیت، این معنا که عشق دل دانا بر مال دنیا روا نیست با تمثیل عشق زیبارویان به  
رویان، تکرار و بر معناي آن تأکید شده و بین اجزاي دو مصراع رابطۀ شباهت ایجاد زشت
ست. همچنان  شده  شت  ا شق ز شیفتۀ دنیاي دون  شود، دل دان روي نمیکه زیباروي عا ا نیز 
 شود. رابطۀ بین دو مصراع، اسلوب معادله نیز است.نمی
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ــاید دارد، تو ابروي به میل  ار حافظ   شـ
 

ــۀ در جاي    کالم اهل  کنند  محراب گوشـ
 

 )9/ 310(حافظ، 

ي است اکند که عشق او به ابروي معشوق، امر شایستهدر این بیت، حافظ ابتدا ادعا می
نشـینی اهل  م ناشـایسـت اسـت)، سـپس در مصـراع دوم تمثیل خلوت     (هرچند در عرف عا

ــراع اول می  ــده در مص ــۀ محراب، معادل مفهوم مطرح ش کند. این رابطه کالم را در گوش
کند؛ یعنی ابرو را محراب و خود را اهل کالم میان اجزاي دو مصـــراع شـــباهت ایجاد می

ست که فعل حافظ  داند. اینمی شق -گونه ا ست  ورزي به که ع شوق ا و  مقدس -ابروي مع
خشد. بشود. حافظ با این جانشینی مضامین عاشقانه را تقدس شرعی و عرفانی میموجه می

ــت. می      ــۀ محراب اهل   البته این رابطه، وجه دیگري نیز دارد که طنزآمیز اسـ گوید: گوشـ
 ! کالم هم طاق ابروي زیبارویان است

 . کارکردهاي بدل بالغی تشبیه3-6
ــتمداد از بدل بالغی، کلمه، ترکیب یا عبارتی را            گونه که  همان  ــد، حافظ با اسـ تبیین شـ

ــرع دوم ابیات می      ــبه  آورد که از یک طرف می  آنچنان ماهرانه در مصـ به براي  تواند مشـ
اي باشد که حداقل یکی از  و از طرف دیگر، استعاره  مشبهی باشد که در مصرع اول آمده   

اع اول ذکر شده است. این لغزندگی میان استعاره معانی آن همان مشبهی باشد که در مصر
ــیاري از موارد، موجب درنگ و التذاذ ادبی می ــبیه در بس ــاختار بیت، و تش ــود؛ یعنی س ش

ــتعاره را با هم دارد. این ابزار هنري قابلیت       ویژگی ــبیه و اسـ ظ هایی به ابیات حاف    هاي تشـ
 شود.ها اشاره میافزاید که در ادامه مختصراً به آنمی

 آفرینش تصاویر شعري بدیع در عین ایجاز -الف
صاویر بدیع و یا تازه     حافظ از این قابلیت (در هم ستعاره) براي آفریدن ت شبیه و ا آمیختن ت

 است. هاي کهنۀ شعري بسیار سود جستهکردن سنت

 نمک دل تدبیر چه تو ابروي و چشـــم با
 

ــیمی بیمار  من بر که  کمان  زین وه   کشـ
 

 )6/ 459(حافظ، 
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ــت.    ــویر تکراري غزلی اس ــبیه ابرو به کمان، یک تص ــم به بیماري و تش ــیف چش توص
شیده     صویر معنایی تازه بخ شگرد بدل بالغی به این ت شم و ابرو   حافظ با  ست. چ شبه و  ا ، م

ــبه ــویري از موقعیت  به این رابطهبیمار و کمان مش ــیدن، تص اند. عبارت کمان بر بیمار کش
در «اســت:  ر این، حافظ به ســنتی در درمان بیمار اشــاره کردهب چشــم و ابرو اســت. عالوه

سنگین احوال را به        ست که بیمار  سوم ا شابور و مازندران هنوز هم مر الجه ترتیب معایننی
ــینی بزرگی در کنار بیمار               می کنند که چون از دوا و درمان فایدتی ندیدند، مجمعه یا سـ

ش دارند و بی آننگه می ش اي گلین در کمان مید گلولهکه خود او متوجه با دت نهند و به 
سینی می  صداي غیرمنتظر، یک  به آن  شنیدن آن  د و بترسد  باره تکان بخورزنند تا بیمار با 

شود و بهبود یابد و به این عمل خرافی،   ستن     «تا خوب  شک »  تنسونجی گرف «و » سونجی 
ــیر این بیت به 1351(انجوي، » گویندمی ــارحان در تفس ــاره   ). برخی از ش همین مطلب اش

ــتعالمی،  کرده ند (ر.ك؛ اسـ یت زیر نیز این معنی را    )1386هروي، و  1383ا . حافظ در ب
 است:  تکرار کرده

 ردک ناتوانم  اگرچه  ابرویش چین عفاهللا 
 

ــوه به  ــر بر پیامی هم عش  آوردمی بیمار س
 

 )7/ 146(حافظ، 

 در بیت:

ــت تو دهان خیال بجز  تنگ دل در نیس
 

باد  کس که   یال  پی در من چو م  محال  خ
 

 )6/ 303(حافظ، 

یت،   حال  «در این ب یال م که         » خ جاع دارد، چرا هان ار هان و هم خود د یال د به خ هم 
ه کیابد؛ هم اینخیالِ دریافتن دهان معشــوق چیزي جز خیال محال نیســت و واقعیت نمی 

 دهان معشوق هم از کوچکی قابل دیدن نیست و گویی چون خیال محال است. 

 زلف بوي به را صبا  باد چو رويهلکا
 

 کشـــیمی کار در ســـلســـله قید به دم هر 
 

 )3/ 459(حافظ، 
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شبیه زلف به زنجیر در شعر فارسی یک تصویر تکراري است. حافظ در مصرع دوم         ت
سله  « صلی        » سل سله داللت ا سل ست عالوه بر این،  ستعاره از آن آورده ا را به جاي زلف و ا

ــویر در این بیت آفریدهنیز دارد. حافظ با این ر ــت:  وش دو تص ــله در معناي   -1اس ــلس س
ــم کرده و      ــتعاري، حرکت زلف را در باد مجسـ در داللت حقیقی به معنی زنجیر     -2اسـ

ــت که در ارتباط با  ــبا«کردن اس ــی» زنجیر کردن باد«عبارت کنایی » باد ص  م کردهرا ترس
ــوق را در انجام ک  ــت. او در این عبارت کنایی قدرت معش ــویر  اس ارهاي غیرممکن به تص

 است.  کشیده

 آفرینی به این علت که بدل بالغی دو داللت حقیقی و استعاري دارد.ایهام -ب
ــینی و در ارتباط با مبدلٌ ــبهگاهی بدل بالغی در رابطۀ جانشـ ــت که یمنه، مشـ ک بهی اسـ

ته، رار گرفاي که قسازد، اما خارج از رابطۀ جانشینی و در همان جمله  تصویر استعاري می  
 شود. معناي حقیقی و داللت اصلی دارد. این امر موجب ایهام در معنی بیت می

 شد  چه فهم نکند حافظ رندي ار زاهد
 

 ندکنمی سخن درد را که هر است سز تیغ 
 

 )10/ 193(حافظ، 

صلی خود می در این بیت، دیو عالوه شته   بر داللت ا ستعاري نیز دا شد.  بتواند داللت ا ا
ست. اگر آن   همین  شده ا شد  که قرآن میامر موجب ایهام در معناي بیت  خواند، حافظ با

شاره  - شته که البته خود حافظ به حافظ قرآن بودنش بارها ا ست  دا ست که    -ا دیو، زاهد ا
خواند زاهد باشد، دیو، معنی حقیقی که قرآن میگریزد! و اگر آنخوان میاز حافظ قرآن

حا   ــورت،  هد قرآن  فظ میدارد. در این صـ ید: حتی دیو هم از زا گریزد. در خوان میگو
 است. اینجا عالوه بر ایهام، طنز نیز آفریده

 یارب  حافظ  دیدة  وطنش بودي که آن
 

ــان   وطن به  غریبی ز مرادش به    بازرســ
 

 )7/ 385(حافظ، 

ــلی خود، می» وطن« ــراع دوم عالوه بر معنی اصـ ــتعاره از در مصـ در » دیده«تواند اسـ
کند که معشـــوق به دیارش برگردد و هم پاي بر ع اول باشـــد. حافظ هم آرزو میمصـــرا
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هاي ادبی جاي معشـوق، چشـم   که او را دوباره ببیند (در سـنت دیدگان او بگذارد و یا این
 عاشق است). 

ــاد از خودم  وجود  و بنمــا   روي  ببر   ی
 

ــوختگــان خرمن   ببر بــاد گو همــه را سـ
 

 )1/ 250(حافظ، 

صراع  شوق وجود خودش را فراموش  اول ادعا می حافظ در م کند که با دیدن روي مع
ــراع دوم با بیان امري کلیمی ی دارد چه اهمیت«کند: تر بر این ادعا تأکید میکند و در مص

و » خرمن«). اما بین 1386(هروي، » اند باد ببردکه خرمن جمعی را که از عشـــق ســـوخته
ــبیه وجو    » وجود« ــینی از نوع تشـ ــویر بر باد رفتن خرمن    رابطۀ جانشـ د دارد. حافظ با تصـ

 بخشد.عاشق را عینیت می خرمن وجودکشاورز، بر باد رفتن 

 نرســد منی چون به میانت موي اگرچه
 

ــت خوش   دقیق خیال این فکر از خاطرم اس
 

 )6/ 298(حافظ، 

ع رادر مص» موي میان«بر معناي اصلی خود، استعاره از عالوه» خیال دقیق«در این بیت، 
رســد، اما خاطرم از این فکر و گمان تم به آن کمر باریک نمیدســ هرچند -1اول اســت: 

ست.   سی    تو باریک کمر به اگرچه -2لطیف خوش ا ستر   این دیدنِ از خاطرم اما ندارم، د
ــویر ــت (کمر تو آنخ باریک، خیالی تص ــت که مانند خیال گویی وش اس قدر باریک اس

 نیست و هست).

 امروز بچین یگل مهوش ســاقی روي ز
 

 یددم بنفشـــه خط بســـتان عارض گرد که 
 

 )5/ 239(حافظ، 

ت را صورت، بیتوان اضافۀ استعاري دانست؛ در اینرا می» عارض بستان«در این بیت، 
شه روییده گونه میاین سیده    توان معنی کرد: امروز که گرد چهرة باغ، بنف ست (بهار فرار ا

اي بچین! و فرصت عیش و شادي را از دست نده! و    رو گل بوسه است) از چهرة ساقی مه  
که بستان را استعاره از صورت لطیف و شاداب ساقی دانست و خط بنفشه را استعاره یا این

گونه معنی کرد: اکنون که صورت صورت، بیت را باید ایناز خط سبز او دانست. در این   
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ست و موي لطیف نوجوانی بر آن روییده    ست ا  ساقی لطیف ا سه   ا صورت او گل بو اي ز 
ستان «رود؛ یعنی از یک طرف، ترکیب بچین! زیرا فرصت از دست می   تواند یم» عارض ب

 شبه ستان به      م شد و از طرف دیگر، در معنی حقیقی ب ستعاره از آن با ساقی یا ا ار  کبه روي 
 برده شده باشد.

 بیان مفاهیم عالی عرفانی با ایجاز تمام -ج
شین  ضامین غزلی با معانی عرفانی از واژگان عادي  کردن م حافظ با جان فاهیم عادي و یا م

ــیوه براي بیان نمادین معانی واالي عرفانی  و غنایی، نمادهاي عرفانی می ــازد و از این ش س
 برد.میدر عین ایجاز، بهره 

ــنع تفرّج خود روي در  کن خداي  صـ
 

ــۀ      ین ی تمــت    می  نمــا  خــداي کــآ ــ  فرســ
 

 )7/ 90(حافظ، 

ــین  » نما ايآیینۀ خد  «حافظ   کرده تا میان این دو مفهوم، اتحاد ایجاد     » روي«را جانشـ
ست که می که روي زیبا، آیینهکرده و نمادي عرفانی بیافریند و آن این دانماي توان خاي ا
سیر این بیت می      ضوي در تف ست بر همین بیت به«گوید: شود. مرت که  این تنهایی گواهی ا
ــحاب جمال یا ــوفیان جمال حافظ نیز متمایل به اصـ ــتان بوده با همان توجیهی که صـ پرسـ

اي از جمال اند؛ یعنی حســن و جمال زمینی و انســانی را جلوهپرســت در نظر داشــتهجمال
 ).1388(مرتضوي، » نامتناهی خدا دانستن

 يآر رســید توان مشــکل تو آســتان بر
 

شواري  به سروري  فلک بر عروج  ست  د  ا
 

 )8/ 66(حافظ، 

شین کر  ستان معشوق  « جاي به» فلک سروي «دن حافظ با جان فلک  را تا ، جایگاه آن»ا
ــوق را تا مرز خدایی ارتقاء داده و به بیت بار             باال برده  ــت. با این روش، جایگاه معشـ اسـ

 است.  عرفانی داده
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 ایجاد طنز -د
ــاد به      ــتعارة تهکمیه و طنز      هم یا ذکر مفاهیم دانی به    با ارجاع معانی متضـ جاي عالی، اسـ

 آفریند. یم

 افظح بسوزان خرقه برو گفت خوش و گفت
 

 ودب آموخته که ز شــناســیقلب این یارب 
 

 )8/ 211(حافظ، 

ــکۀ تقلبی به کار رفته و ایهام دارد. در معناي         به » قلب «در بیت باال،    دو معنی دل و سـ
صوف            صري نمادین و محترم در آیین ت ست. خرقه، عن شده ا شین خرقه  سکۀ تقلبی، جان

لب و بی            اســــت کۀ ق ــ یک سـ حد  تا  فانی را  ــر عر با این روش این عنصـ حافظ  ارزش  . 
 آفریند.کشد و در معنی بیت طنز میفرومی

 یحتســب هايدانه به شــیخ اي میفکن رهم ز
 

 امید هیچ به نفتد افتد زیرك مرغ چو که 
 

 )6/ 468(حافظ، 

سبیح، یکی از عناصر نمادین شرعی است. حافظ، دام را      دانه شین دانه هاي ت اي هجان
شرعی فرومی      ست و آن را تا حد یک دام و فریب  سبیح کرده ا شد و در معنی بیت ت  ک

 آفریند:طنز می

 خوردمی شبهه  لقمۀ چون که بین شهر  صوفی 
 

 علفخوش حیوان آن باد  دراز پاردمش  
 

 )8/ 296(حافظ، 

چه در حالل و حرام می     که خود آن ــهر  ــوفی شـ یت نمی    صـ عا ید، ر ند، حی گو وان ک
 است.  علفی است که بسیار از مال حرام فربه شدهخوش

 تغییر در حوزة معنایی براي تبدیل امر ذهنی به امر حسی و تصویري -هـ
شــناســیِ شــناختی در چند دهۀ اخیر، ماهیت جدیدي براي اســتعاره تعریف مطالعات زبان«

ــتعاره فقط آرایه ــاس آن، اسـ ــور کالکرد که براسـ ــت، بلکاي ادبی یا یکی از صـ ه م نیسـ
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ثابت  2و جانسون  1شود. تحقیقات لیکاف فرآیندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب می   
ــتعاره، محدود به حوزة مطالعات ادبی و کاربرد واژه، عبارت یا               کرد که کاربردهاي اسـ

ها و جمله نیســت؛ اســتعاره، همچون ابزاري مفید، نقش مهمی در شــناخت و درك پدیده
ش » امور دارد سیاري از نمونه 1389می، (ها شین معانی  ). در ب ها، حافظ مفاهیم عینی را جان
د اي مقصــوراســت شــود که بتواند از آن مفاهیم ذهنی درکند و این امر ســبب میذهنی می

 باشد. اي داشته خود، تعریف تازه

سته  تو شد  و ايخ شق  ن  پدید کرانه را ع
 

بارك   یانش    نیســــت که  ره ازین اهللات  پا
 

 )4/ 280 (حافظ،

به رابطۀ شـــباهت اســـت. حافظ براي توصـــیف » عشـــق«جانشـــین » راه«در این بیت، 
فهوم است. عشق یک م ناپذیري عشق، راهی (که پایانش نیست) را جانشین آن کردهپایان

 است.  توصیف شده» راه«انتزاعی است که با مفهوم عینی 

 ترکیب معانی کنایی و استعاري -و
ــی از ابیات حا    به رابطۀ     کار رفته در آن  بینیم که مفاهیم به   می فظ عبارتی کنایی  در بعضـ

ــده  ــین مفاهیم عبارتی دیگر از همان بیت ش ــباهت جانش ــبب میش ــود آاند. این امر س ن ش
عبارت عالوه بر معنی کنایی، معنی استعاري نیز بیابد و ارتباط مفاهیم آن با یکدیگر، یک 

 ود.شناي کنایه موجب بدیع گشتن آن میاستعارة مرکب بیافریند. تغییر در مع

 عارضت رنگ و آب ما با خواهدکرد چه تا
 

 تیانداخ آب بر خوش نقشی  نیرنگ حالیا 
 

 )2/ 433(حافظ، 

ــتعاري وجود دارد.   ــراع دوم این بیت، دو رابطۀ اس ــتعاره از » آب«در مص » عارض«اس
اســت که در » رضرنگ عا«اســتعاره از» نقش«اســت که در طراوت به آب مانند اســت و 

نقش  «است. نکتۀ قابل توجه این است که عبارت کنایی    زیبایی به نقشی خوش تشبیه شده   
ــت و عقالً نمی  به » بر آب زدن کار بیهوده کردن اســ توان بر آب نقش زد؛ زیرا معنی 

                                                           
1- Lakoff, G.  
2- Mark, J. 
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ماندگاري ندارد. این عبارت عالوه بر این معناي کنایی، استعاره از رنگ سرخ بر صورت    
 است. طراوت معشوق است که امري محال را محقق کردهروشن و با 

 گیريبحث و نتیجه
ــده، حداقل در     1با توجه به آماري که در جدول (       بیت از غزلیات حافظ،      316) ارائه شـ

است که حدود هفت درصد از کل ابیات او را شامل  به جانشین یکدیگر شدهمشبه و مشبه
شبه     18شود. در  می شین م شبه جان شبه   بیت، م شده و در مابقی م شب به  شده به جایگزین م  ه 

انشین  جا که ارکان تشبیه جرابطۀ تشبیه است. از آن است. هردو رابطه، نوعی بدل بالغی به 
ن مشـبه  به جانشـی شـوند، نوعی اسـتعاره در بیت قابل درك اسـت. وقتی مشـبه    یکدیگر می

ست و وق          می شهود ا صرّحه م ستعارة م ساختاري همچون ا شبه     شود  شین م شبه جان ه بتی م
،  شــود. با جانشــین کردن مفاهیمشــود، ســاختار جانشــینی به اســتعارة مکنیه نزدیک میمی

هاي  ســازي مفاهیم در حوزهشــود. یکســاننوعی برابري در معناي آن دو مفهوم ایجاد می
 شود. معنایی متفاوت، موجب گسترش معناي واژگان و در نهایت معنی بیت می

 اوانی انواع بدل بالغی به رابطۀ تشبیه. فر1جدول 
 درصد تعداد ابیات عنوان

 44 138 بهبدل مشبه
 44 137 بهایهام و بدل مشبه

 7 23 به)تشبیه تمثیل(بدل مشبه
 6 18 بدل مشبه
 100 316 مجموع

ــازي، طراز کردن واژگان از حوزههم هاي مختلف معنایی، امکاناتی چون طنز، نمادسـ
شاره و یا در جمالت مرکب     تناقض، عینی  صفات ا شینی یا با  کردن معانی و... طرفین جان

ــتقل قراردارند و ارجاع کنایه            ــتقیم دارند و یا در جمالت مسـ و  ايبه یکدیگر ارجاع مسـ
ــتقل از مبدلٌ  جا که واژة بدل در جمله    پنهان دارند. از آن   ــتقالل  اي مسـ منه قرار دارد، اسـ

ستوري خود را حفظ می  سبت به مبدلٌ   کند؛ از اینمعنایی و د شینی، ن نه مرو، در رابطۀ جان
ــبیه دارد و فارغ از این رابطه در جمله      نوعی معنی مجازي به   ه، اي که قرار گرفت  عالقۀ تشـ

صلی خود را حفظ کرده  ست. بنابراین، به این علت که واژة بدل   معنی حقیقی و داللت ا ا
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ــتعاري دارد، نوعی     ایهام در معناي واژه و به دنبال آن در      همزمان دو معناي حقیقی و اسـ
 شود. معنی بیت ایجاد می

ــل می  ــبیه در بیت حاص ــین کردن ارکان تش ــتاورد دیگري که با جانش ــود، مدس عنی ش
ــت. به این روش که میان اجزاي عبارت کنایی و   ــیدن به عبارات کنایی اس ــتعاري بخش اس

شبیه ایجاد می     ساس ت شینی برا ن نوع ود. از کارکردهاي دیگر ایش مفاهیم دیگر، رابطۀ جان
توان تصویري کردن مفاهیم انتزاعی، نمادین کردن اصالحات شعري، بیان    بدل بالغی می

 بر این، جانشــین کردنبه ایجاز مفاهیم عرفانی، اغراق، طنز، ایهام و ... را برشــمرد. افزون 
ستعاره م        شبیه و ا شعري ت شبیه، موجب تلفیق امکانات دو ابزار  ؛ همین امر شود یارکان ت

 شود.اي شعري میر و مفاهیم کلیشهموجب تازگی بخشیدن به تصاوي

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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