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  مقدمه -1

ها که در شعر شاالران م لاد بسایار باه کاررفتاه و ای و معانی سرد آنبرخهف مجازهای کلیشه

تأثیر زبان هستند، روابط مجازی اند و اکنون از واژگان مرده و بیها را بررسیدهکتب بهغت مکرر آن

گفت دارناد. ساختن مجازهای تازه، با معانی شا همین واژگان، روابۀی زنده و زایا هستند که قابلیت

اناد. حاافظ شاالران صاحب سبک و مبتکر از این قابلیت استفاده کرده و معانی و تصاویر تازه ساخته

گیارد تاا بتواناد کاارمیای تاازه باهشیوهاز شاالرانی است که با نبوغ خود روابط مجازی واژگان را به

برد، جانشین کاردن کارمیتصاویر بدیع خلق کند. شگردی که خواجه برای آفریدن مجازهای تازه به

دو مفهوم در دو پاره از بیت براساس روابط مجازی و حضور توأمان ح ی ات و مجااز اسات. در ایان 

مناه(، اسات هل معناایی و بر معنای مجازی؛ یعنی ارجاع به ح ی ت )مبدلروش، مجاز )بدل( الهوه

زماان دو معنای مجاازی و همشود که مجاز کند. این امر سبب میداللت اصلی خود را نیز حفظ می

دنباال دارد. ایان  در کاهم را باه باشد؛ که خود دوبعدی شدن معنی بیت و گاه ایهاامح ی ی داشته

کند که خواجه برای هنری کردن کهم خود از آن ساود بسایار هایی در زبان ایجاد میروش ظرفیت

کارکردهای هنری ایان شاگرد  است. م الم پیش رو به بررسی شیوة جانشینی مجاز و ح ی ت وبرده

زمان دو داللت اصالی و تواند همپردازد. سؤال این است که چگونه یک مفهوم میدر ابیات حافظ می

 باشد؟ جانشین کردن مجاز و ح ی ت، چه کارکردهای هنری در ابیات حافظ دارد؟مجازی داشته

 پیشینۀ تحقیق -1-1

یت گاهی چندین معنی در خود پنهاان گستردگی معنی در ابیات حافظ، به این معنی که یک ب

تا راز این خصیصه را بیابند. بسیاری از مح  ان استفاده از واژگاان  دارد، مح  ان بسیاری را واداشته

اند. و تح ی ات ارزشامند دومعنایی؛ یعنی ایهام و ایهام تناسب را راز چندمعنایی کهم حافظ دانسته

هاا ترین ایان تح یاقبیشکنیم. نظر میها صرفبیان آن که از بسیاری در این زمینه صورت گرفته

اناد و تنهاا از بعاد معناای گسترش دامنم معنی را تنها در گرو ایهام و معانی متعدد واژگان دانساته

تار تصویرساازی و معاانی مجاازی را در اناد و کمچندگانه، به بررسی آن در غزلیات حافظ پرداخته

ایهاام یاا »اند. مرتضوی در م الم ارزشامند خاود ام بررسی کردهگسترش دامنم معنی و آفرینش ایه

بار دومعناایی لفاظ، در شعر حافظ، الاهوه»به این نکته اشاره دارد که « خصیصم اصلی سبک حافظ

تجانس حروف، شباهت لفظی و مناسبات اشت اقی و استدراکات معانی و بیانی و توجیهاات مختلا  

(. حیادری در 205: 1338)مرتضاوی، « شاوندام واقاع مایدستوری نیز موجب توریه و اساس ایها

هاای سااخت ایهاام را به ایهام دارد و یکی از راه نگاهی تازه« در شعر حافظ ایهام»قسمتی از م الم 

(. کار دیگری که در 37: 1385داند )حیدری، ایجاد دوگانگی میان تصویر و معنی در آرایم کنایه می

؛ که به بررسی ابعاد «بدل بهغی در غزلیات حافظ»ای است با النوان هاین زمینه صورت گرفته، رسال

اسات. ها پرداختاهمعنی در غزلیات خواجه، از منظر جانشینی واژگان براساس روابط بهغی میان آن
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کاررفته در سه مبحث سنتی معانی، های بهغی بهاین رساله روابط جانشینی واژگان را براساس آرایه

هاا را در چندبعادی کاردن معنای و گساترش دامنام آن، نبندی کرده و ن اش آستهبیان و بدیع د

 (. 1395است )ر.ک: رحیمی هرسینی، کاویده

 بحث و بررسی -2

( 514: 1388ایهام در معنای واژگان و به تعبیر برخی نویسندگان در معنای جمهت )مرتضوی، 

و چندبعدی کاردن کاهم از آن ساود هایی است که خواجه برای گستردگی معنی تنها یکی از شیوه

است. بسیاری از صنایع بدیع معنوی، چون تضاد، تناقغ، اغراس، تلمیح و... بار ابعااد معنای و جسته

افزایند. چیزی که بیش از همه در شعر حافظ مغفول مانده، این است کاه خواجاه باا گسترة آن می

بر برد، که الهوهکار میای بهگونهکنایه را بههای بهغی چون تشبیه، استعاره، مجاز و نبوغ خود آرایه

تصویرآفرینی، چونان یک صنعت بدیعی )بدیع معنوی( در آفارینش و گساتردن ابعااد معنای ن اش 

کردن دو مفهوم براساس روابط مجازی و درنتیجم آن داللات دوگانام ح ی ای و ویژه دارند. جانشین

های گسترش معنی در کهم حاافظ معنی، یکی از راهمجازی واژگان؛ یا به البارتی، آمیختن تصویر و 

است. قبل از پرداختن به بحث اصلی، ابتدا تعریفی از مجااز شدهاست؛ که در این م اله بدان پرداخته

پردازیم؛ سپس بدل بهغای را تعریا  دهیم و به بیان نظرهای بهغیون از این آرایم ادبی میارائه می

پاردازیم. در ؛ یعنی جانشین کردن واژگان براساس روابط مجازی میکنیم و به توصی  بدل مجازمی

-کنیم و ابتکار حافظ را در این زمینه شرح مایادامه این شیوة بهغی را با تعاری  مجاز م ایسه می

دهیم و در نهایت، با بررسی نمونه ابیات، کارکردهای این شگرد بهغی را در گسترش ابعاد معنی در 

 کنیم.رسی میغزلیات خواجه بر

 مجاز -2-1

ح ی ات آن »قبل از تعری  مجاز، باید تعریفی پذیرفتنی از ح ی ت ارائه داد. نبق تعاری  قدما 

-است که بر نبق وضع واضع باشد؛ یعنی استعمال کلمه در همان مفهومی که واضع لغت آن را باه

(. با این تعریا  از 97: 1370کدکنی، )شفیعی« گونه تصرفی در مورد استعمال آنهیچ کار برده، بی

لاه مجاز، استعمال لفظ است در غیار معنای اصالی و موضاوعٌ»شود. ح ی ت، معنی مجاز روشن می

کاه هماان لفاظ گویناد. چناانح ی ی به مناسبتی و آن مناسبت را در اصۀهح فن بدیع، الهقه می

 اومات اراده کنناد: دست و پای را بگویند و از دست، معنی قدرت و تسلط و از پای معنی ثبات و م

( تفتاازانی در 162: 1389)هماایی، « فهن کس را بر تو دستی نیست و در دوستی تاو پاای نادارد.

رود. در کاار مایای است که در غیر معنایی که برای آن وضع شاده باهنویسد: کلمهتعری  مجاز می

اشد که ماا را از ارادة معناای ای بهمراه قرینهرود که بهکار میاصۀهح، به صورتی در معنای ثانی به

-ای باید باشد که ما را به معنی مجازی راهنمایی کند. هرلفظای نمایناچار قرینهنخست بازدارد. به

صاورت، مخاناب فهام درساتی از کاهم تواند بدون الهقه جانشین لفظ دیگری شود؛ زیارا در ایان
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-الدم وجود قرینم بازدارنده، باالاث مای شود؛ زیرا در کنایهنخواهد داشت؛ یا کهم به کنایه مانند می

(. وی اساتعاره را 337تا  335: 1388کار برود. )التفتازانی، شود که کهم در داللت اصلی خود نیز به

که بحث استعاره را از مجاز جدا کند، مبحث دیگاری داند و برای اینالهقم شباهت مینوالی مجاز به

-ها را مجااز مرسال مایقم شباهت را استعاره؛ و سایر رابۀهالهآفریند. مجاز بهنام مجاز مرسل میبه

پاردازد. هایی چون: جزئیاه، کلییاه، الاام و خاا. و... مایشرح الهقهنامد و با تفصیل و ذکر نمونه به

: 1991البهغه تعریفای مشاابه تفتاازانی دارد. )جرجاانی، ( جرجانی نیز در اسرار340تا337)همان: 

 های تفتازانی نظر داشاتهبندیر نویسندگان اللوم بهغت، به تعری  و دسته(. ت ریباً دیگ399تا 395

: 1368؛ کازازی، 59تاا43: 1381اناد. از جملاه: )شمیساا، کارده و همین تعریا  را از مجااز ارائاه

هاای مجااز؛ (. انواع الهقه202تا197: 1392؛ رجایی، 106تا 87: 1370کدکنی، ؛ شفیعی152تا139

و ح ی ت البارتند از: الهقام کلییات و جزییات، الهقام حاال و محال یاا ظارف و  های مجازیا رابۀه

مظروف، الهقم الزمیت و ملزومیت، الهقم سببیت یا اللات و معلاول، الهقام آلیات، الهقام الماوم و 

الیاه، الهقام خصو.، الهقم ماکان و مایکون، الهقم جنس، الهقم صفت و موصوف یا مضاف و مضاف

-(. اگرچه  ما معت دیم که استعاره مهام55تا46الهقم تضاد )شمیسا، همان:  احترام، الهقم مجاورت،

العااده در بخاش بیاان، تحات دلیل اهمیت فاوسترین نوع مجاز )مجاز به الهقه شباهت( است، و به

، اما بنا به دالیل گستردگی استعاره، در این م اله النوان استعاره با دقت و ذکر جرئیات، بررسی شده

 آن به النوان زیر مجموالم مجاز پرهیز کردیم. از بررسی 

دانند و کارکردهاای فراوانای بارای آن بسیاری از اهل بهغت، مجاز را ابزاری هنری و مخییل می

رساد ولای در بیاان کار بریم، تمام جوانب معنی آن به ذهن مایاگر لفظ ح ی ی را به»اند: برشمرده

تر و این یک الامل روانی اسات کاه ساخن را تازهمجازی، شوقی هست برای جستجو و نلب مفهوم 

کناد و های مختل  یااریتواند برای بیان یک معنی در صورتبخشد. و میتری میتأثیر و نفوذ بیش

( کزازی نیز مجااز را ابازاری 106)شفیعی، همان: « تری...تری دارد و گاه ایجاز بیشنیز مبالغم بیش

شان محدود است، که کارایی واژگان و گسترة معناییوجه به اینداند و با تهنری در اختیار شاالر می

هاا در بساترهای تاازة معناایی و کااربردن آنمجاز را ابزاری برای افزایش گسترة معنی واژگان و به

(. برخی دیگر از بهغیون، مجااز را از م ولام اللام معاانی و فاقاد 140داند )کزازی، همان: هنری می

که در توضیح این»داند: ترین آن میشمیسا؛ استعاره را تنها مجاز ادبی و مخییلدانند. ارزش ادبی می

بیان ف ط ابزار تصویرساز و مخییل مۀمح نظر است و از میان انواع مختل  مجاز، ف ط استعاره اسات 

یعنی تصویرساز و مصویر و مخییال اسات. بحاث در اناواع دیگار مجااز  )  (Imageryکه به اصۀهح

ها و شناسی است؛ زیرا مجاز خا. ادبیات نیست و در همم انواع زبانبوط به اللم معنیدرح ی ت مر

( 44)شمیساا، هماان: « ها، چه اللمی و چه تاریخی و چاه محااوره معماول و مرساوم اسات.سبک

-الهاشمی نویسندة الرد، نظری متفاوت با شمیسا دارد. وی مجاز را از ابزار اللم بیاان و مخییال مای

شاود. وقتای معنای از بهترین ابزار بیانی است که نبیعت زبان به سمت آن هدایت میمجاز »داند: 
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شاود. شود، برای الرضه بر چشمان شانونده، دیاداری مایوسیلم مجاز به صفتی حسیی متیص  میبه

کردن کهم دارد و به ایان خاانر کاه مجااز بار معاانی خانر تمایلی که به گستردهبنابراین، الرد به

(. کزازی به زایایی صنعت مجااز 253: 1383)الهاشمی، « زاید به استعمال آن شوس داردافالفاظ می

داناد؛ ولای واژگاان دارای ایان رواباط را های مجاز را محدود و سماالی مایکند وی الهقهاشاره می

(. هرچناد برخای دیگار از نویساندگان نظاری بارخهف نظار 143داند )کزازی، همان: نامحدود می

رساد اللات ایان اند؛ اماا باه نظار مایآفرینی مجاز را برشمردهو اللل تخییل و زیبایی شمیسا دارند

کنناد، النوان یاک ابازار نگااه مایکه مجاز را به است. آنان« مجاز»اختهف، تفاوت نگاه دو نرف به 

و  های مجاازبینند که قابلیت آفریدن معانی تازه و بدیع دارد و نیز رابۀهقدرت آفرینندگی آن را می

آفرین است و شود که اغراسای یک بُعد از معنی برجسته میح ی ت را در نظر دارند که در هر رابۀه

شود؛ اما شاید مح  انی مانند شمیساا، مجازهاای ادبای و میدادهای نمایشدر هر رابۀه، تصویر تازه

و ذهان را وادار باه  الادی زبان را در نظر دارند که در اثر تکرار زیاد، بسیار واضاح و روشان هساتند

شاده، ها اشارههایی که در کتب بهغت به آنکنند. بسیاری از نمونهکنکاش برای دریافتن معنی نمی

اند. ضع  المدة کتب بهغی این است که تنها هستند و زیبایی هنری خود را از دست داده ایکلیشه

های بدیع و تاازة پیداکردن نمونه جای جستجو در متون نظم و نثر فارسی وجنبم آموزش دارند و به

های تکاراری، کاه زیباایی ها، تنها به تعدادی مجاز با مثالهای این نمونهمجاز و نشان دادن زیبایی

 اند.اند، اکتفا کردهخود را نیز از دست داده

 جانشینی مجاز و حقیقت از منظر بدل بالغی در غزلیات حافظ -2-2

از معنی یک مفهاوم کاه در مصاراع نخسات آماده در  گاهی در بعضی از ابیات خواجه، قسمتی

شود. به این صورت که با ایجاد روابط بهغای میاان دو مفهاوم مصراع دوم به شکل دیگری تکرار می

کند، این امر موجب تسویم دو مفهاوم در یاک معنای مشاترک مختل ، یکی را جانشین دیگری می

عناایی، واژة جانشاین شاده، اسات هل معناایی شود؛ با وجود این اشتراک مبراساس همان رابۀه می

بر تکرار معنی )بدون تکرار لفظ(، بر گسترة شود که الهوهکند. این امر سبب میخود را نیز حفظ می

« بادل بهغای»توان نامید. به البارت دیگار، شود. این روش را اصۀهحاً بدل بهغی میآن نیز افزوده

صورت که واژه یاا مفهاومی کاه در پاارة  هغی است. به اینجانشینی دو مفهوم براساس یک رابۀم ب

شود که خواجاه در شود. این امر سبب مینخست بیت آمده، در مصرع دوم با لفظ دیگری تکرار می

های جدیدی برای رسیدن به آبشخورهای براین راهالین تکرار معنی از تکرار لفظ سر بازبزند و الهوه

(. هادف ماا از ذکار و تعریا  11: 1395هرساینی، )ر.ک: رحیمایایهام و چند معنایی، خلق کناد 

ای بادیع دسات مختصر بدل بهغی این بود که حافظ با استفاده از این شگرد و مجاز، به خلق شیوه

-کند، از نظر بهغای مایای که حافظ معموالً در دو مصرع بیت، جایگزین هم میاست. دو واژهیافته

اشند که یکی از این روابط، مجاز است که در ایان م الاه منحصاراً در توانند روابط مختلفی داشته ب

صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. ناگفته پیداست که در این م اله در تعری  و برداشت بهغیاون از 
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ایم. زیرا بر مبنای تعری  قدما از مجاز، یاک واژه ذکار مجاز، آگاهانه اندک دخل و تصرفی روا داشته

کند، اماا استمداد قرینم صارفه و الهقه، معنی دیگری را از همان واژه استنباط میشده و مخانب با 

-آنچه مد نظر ما در این م اله است، آوردن دو واژه در دو مصرع بیت است که مۀابق یکی از الهقاه

کاه ماانع تکارار لفاظ گشاته، بار گساترة بر اینشده و این جایگزینی الهوههای مجاز، جایگزین هم

که گفتیم یکی از روابۀی کاه میاان است. چنانبیت افزوده و موجب ایهام در معنی آن شده معنایی

دو نرف جانشینی در دو مصراع از بیات وجاود دارد، رابۀام مجااز و ح ی ات اسات. بادل )مجااز( 

 ( 161شود. )همان: منه )ح ی ت( میهای مجاز جانشین مبدلبراساس یکی از الهقه

جانشینی ح ی ت و مجاز که مورد نظر ما در این م اله است، با تعریا   که گفتیم این نوعچنان

هایی دارد. نوآوری حافظ در این نوع مجاز )بدل بهغی باا رابۀام مجاازی( از بهغیون از مجاز تفاوت

شاود؛ بلکاه ح ی ات؛ نارف نخسات مجاز جانشاین ح ی ات غایاب نمای -1این جهات است که: 

ای قریناه -2شاود. آید و مجاز؛ در مصراع دوم جانشین آن میمیجانشینی است که در مصراع اول 

مبنی بر مجازی بودن نرف دوم وجود ندارد؛ شاید تنها قرینه را بتوان حضور خود ح ی ت در نرف 

-کار میبر داللت مجازی، در معنی ح ی ی خود واژه نیز بهمجاز الهوه -3نخست جانشینی دانست. 

ها، میزان وضاوح و بر اینالهوه -4شود. به کنایه و گاه سمبل نزدیک می نظر تا حدودیرود؛ از این 

قدر روشن است، کاه شدة زبان، روابط مجازی آنهای مجاز است. در مجازهای شناختهروشنی الهقه

شود، اما در ایان رابۀاه، ذهان بعاد از درک رابۀام میذهن بهفاصله به سمت ح ی ت غایب کشیده

ها پی پردازد و در نهایت، به نوع رابۀم مجازی آنم ایسم نرفین جانشینی میجانشینی دونرف، به 

 برد. می

هاا، کاردن آنبا این توضیح، حافظ با ایجااد رواباط مختلا  مجاازی میاان واژگاان و جانشاین

نور مفرد و خاار  از رابۀام جانشاینی معنای مجاازی سازد. این مجازها )بدل( بهمجازهای تازه می

روند. جانشاین کاردن واژگاان براسااس کار مینها در داللت اصلی و معنی ح ی ی خود بهندارند و ت

کناد و واژة دوم مجااز از واژة نخسات ها را در آن نوع رابۀه مسااوی و برابار مایروابط مجازی، آن

بر داللت مجازی، در داللت اصلی خاود نیاز های مجاز است. مجاز )بدل( الهوهبراساس یکی از الهقه

کاررفته ن ش و معنی مست ل دارد و از این زاویه است که باالث ایهاام و رود و در جملم بهکار می به

یی را که حافظ بر مبنای رابۀم مجازی خلق کارده، بساته های بهغیشود. بدلچند معنایی بیت می

هاا، آنهاایی دسته از این بادلتوان به دو دسته ت سیم کرد. یکها به همدیگر، میبه شیوة ارجاع آن

نور مست یم؛ با پیوستگی دستوری جمهت و یا با ضمایر اشاره، به مرجع خاود ارجااع هستند که به

ای که با ح ی ت دارد، مجااز باه هماان نامیم و بسته به نوع الهقهمی« مجاز»دارند. ما این دسته را 

تگی دستوری جماهت؛ و هایی هستند که بدون ضمیر اشاره و پیوسخوانیم دستم دوم بدلرابۀه می

شوند. مصرع دوم در اکثار منه( مرتبط میتنها با درایت و تهش ذهن مخانب، به مرجع خود )مبدل
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موارد، تمثیلی بر معنای مصراع نخست است و معنای کلی و الام دارد و کلیت معنای مصراع دوم به 

داللت مشخص دارد که باه  بخشد. مجاز )بدل( در این نوع جانشینی، یکاجزاء آن نیز المومیت می

گیارد. های دیگری را نیز دربارتواند مدلولداللت کلی، که میمنه )ح ی ت( ارجاع دارد و یک مبدل

جاا کاه ناامیم و از آنبودن این مفاهیم )داللت الاام و خاا.(، آنهاا را ایهاام مایاللت دوبعدیما به

جاز با ح ی ت است، آن را مجاز باا های مختل  مروابۀی که با نرف نخست جانشینی دارند، نسبت

 کنیم. میگذاری همان نسبت نام

تاوان از لحااظ مختلا  های توجه حافظ به این موضوع )پیوند بدل بهغی و مجاز( را مایشیوه

-به صورت جدولی ارائه شده 4-2بندی بر مبنای انواع مجاز، )که در بند بندی کرد. مثهً دستهدسته

اند و... که پرداختن باه یی که با استعانت از مجاز منجر به ایهام شده، یا نشدههای بهغیاست(، بدل

همم این موارد از حوصلم یک م اله خار  خواهد بود و شاید هم دساتاورد چنادان مهمای نداشاته 

تاری برخاوردار باشد، لذا در ادامه، به کارکردهای این موضوع در غزلیات حافظ که از اهمیات بایش

 پرداخت. است، خواهیم

 کارکردهای بدل بالغی در حوزۀ مجاز در آفرینش معنی و گسترش دامنۀ آن  -2-3

کاردن الفااظ تر اشاره شد، حافظ با استفاده از شگرد بدل بهغای و جانشایننور که پیشهمان

بارد کاه کاار مایای باهگونهآفریند و این نوع مجازها را بهبراساس روابط مجازی، مجازهای تازه می

ر تصویرآفرینی، مانند یک صنعت بدیعی )بدیع معناوی(، در آفارینش معنای دخیال اسات و بالهوه

افزاید. در ذیل به ای )الهقه( که با ح ی ت دارد، ابعادی از معنی بر دامنم بیت میبسته به نوع رابۀه

 شود:برخی از کارکردهای این شیوة بهغی پرداخته می

 آفرینیایهام -2-3-1

 (264/8یش در آیینم ادراک انداز )دود آه  ندید عیببین که بجز خودیارد آن زاهد 

تواناد بر معنی اصلی خاود، میایهام دارد، ایهام از آن جهت است که الهوه« الیب»در این بیت، 

بیناد  بیند که جز خاود را نمای)زاهد( و بدل از آن باشد. زاهد از آنجا جز الیب نمی« خود»مجاز از 

 بینی، مسبَّب خودبینی است. بینی، رابۀم سبب و مسبب است. یعنی الیبرابۀم خودبینی و الیب

 ز دل برکن غمبه شادی رخ گل، بیخ   شکنتوبهانگیز گشت و بهار و گل نرد

             (388/1) 

بر معنی اصلی خود، به توباه نیاز؛ داللات مجاازی دارد. در این بیت، غم، ایهام دارد؛ چون الهوه

است، سبب غام و انادوه شدهکه از االمال دینی است و در تمام مذاهب بدان توصیه خواجه، توبه را 

خواهد ریشم توبه را که سبب غم شده، از دل برکنَد. خواجه با ایجااز داند. در ح ی ت خواجه میمی



 96بهار و تابستان ، 235، شمارة 70زبان و ادد فارسی، سال /  64

 

که این معنی را در لفظ ظاهر کند، با این شگرد بهغی )مجاز(، که مبتنی بر رابۀام تمام و بدون این

 کند.لت و معلولی مفاهیم است، در ذهن خواننده کامل میال

 ایجاز در لفظ، اطناب در معنی -2-3-2

 ( 30/2ببست ) آرزوای و در نافهبگشود   تا الاش ان ببوی نسیمش دهند جان

الهقام مسابب از سابب اسات؛ زیارا آنچاه و مجاز از آن به« نافه»جانشین « آرزو»در این بیت، 

باوی »است. نبق نظر شارحان، معنی بیت این است که  ، بوی نافهتیاس شدهموجب آرزومندی و اش

)هاروی، « زل  معشوس اهل ذوس را به خود کشید ولی راه رسیدن آرزوی وصاال معشاوس را بسات.

توان تعبیر ثاانوی از معنای اصالی بیات دانسات؛ زیارا ساخن از ( این تعبیر را می1/200:  1386

هم به بساتن نافاه اشااره دارد؛ حاصال معنای « بستن»عتاً البارت گشودن نافم الۀر است؛ پس نبی

جا را فراگرفت، هماه مشاتاس و ای گشود و بوی مشک همهکه معشوس نافم زلفش را برای لحظهاین

آرزومند رسیدن به منشأ بوی مشک یعنی نافه شدند؛ اما بهفاصله در نافام مشاک را بسات و ماانع 

که کیسام مثل این»است: می تا حدودی به این معنی اشاره کردهرسیدن مشتاقان به آن شد. استعه

( خواجه با جانشین کاردن مسابب 1/149:  1383)استعهمی، « آهوی ختا را بگشایند و باز ببندند

دارد تاا ارتبااط جای سبب، هم موجب ایجاز در لفظ شده و هم خواننده را به کنکاش وامی)آرزو( به

 به البارتی، معنایی که از لفظ غایب است در ذهن مخانب حضور دارد.منۀ ی دو جمله را دریابد. 

 ترسیم جزییات تصویر با حفظ ایجاز -2-3-3

سایم آن سرو روان ما را بس  چمنزین   جهان ما را بس گلستانالذاری ز گل

(268/1 ) 

وییم گابودند. به آنچه ما امروزه چمن میگفتند که در آن گل کاشتهچمن به آن قسمت باغ می

اسات، ( با توجه به تعریفی که شمیسا از چمان آورده319: 1388گفتند. )شمیسا، مرغ و مرغزار می

و جانشین آن اسات. خواجاه باا در پای هام آوردن « گلستان»جزیی از « چمن»توان گفت که می

 دهاد. از بااغمی جزء نشاان، اجزای یک باغ را از کل باه«سایم سرو»و « چمن»، «گلستان»کلمات 

-است. با این روش، فضاای یاک بااغ را باهجهان، چمنی و از چمن، سایم سروی نصیب حافظ شده

است. البته ناگفته نماند که در اینجا از سرو معنای استعاری آن منظور است؛ اماا کردهزیبایی ن اشی

 کند.معنای ح ی ی آن نیز منظرة باغ را تکمیل می
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 اغراق در توصیف -2-3-4

 گفتیم  سهمت را دالا نرگس مستتبدور  را صهگفتیم مستانجویی که ه میصهح از ما چ

                                            (370/1 ) 

را در « نرگس مسات»توان شود. بنابراین میچشم معشوس مست است و از مستان محسود می

ز الام دانست. خواجه با این روش الهقم خا. او مجاز از آن به« مستان»مصراع دوم جایگزینی برای 

است. وی در مصراع نخست هم افراد مسات و هام چشامان مسات ایهام آفریده« مستان»در معنی 

ای در ادبیاات غناایی اسات، کند. مستی چشم یک تصویر کلیشاهنوشی میمعشوس را دالوت به باده

هام مساتی انگاوری را باه خواجه چشم را زیرمجموالم مستان قرار داده؛ که هم ایهام ایجاد کناد و 

بخشیدن به نرگس، وص  مستی آن را مستی چشم که توصی  حالت آن است، اضافه کند و با جان

 کند.با اغراس تمام بیان

 دل باز هوادار کمان ابرویای اسات مرغ

  

نگران باش که شاهین آمد  کبوترای  

(176/5 ) 

قم خا. از الام است. خواجه کباوتر را الهو مجاز از آن به« مرغ»جانشین « کبوتر»در این بیت، 

 جانشین مرغ کرده که ضع  مرغ دل را در برابر قدرت شاهین الشق، با اغراس توصی  کند. 

 طنزآفرینی -2-3-5

 درافکن ای سااقی بادهمرا به کشتی 

 

 انداز  آباند نکویی کن و در که گفته 

(263/2 ) 

ای تأکید معنی مصراع نخست است؛ خواجاه ، تمثیلی ننز بر«نکویی کن و در آد انداز»البارت 

کارنبرده بلکه با ایجاد رابۀم جانشینی، منظرة باه آد اناداختن را این تمثیل را در معنای الام آن به

است؛ درح ی ت اصهً معنای کنایی این جای معنی کنایی، بر تصویر آن تأکید کردهترسیم کرده و به

کاه از « باده»نور خا. به بر داللت اصلی خود، بههوهدر مصراع دوم، ال« آد»تمثیل مۀرح نیست  

خواهاد او را در بااده جنس آد است، ارجاع دارد. خواجه با کاربرد نامتعارف این تمثیل از ساقی می

 بیاندازد تا ولع خود را به باده با ننز نشان دهد. 

 بیان تحسین و شگفتی -2-3-6

را سرو و گل و ریحان ا برسان خدمت م  باز رسی  جوانان چمنای صبا گر به 

(9/1) 

به الهقم خا. از الام است. خواجاه « جوانان چمن»مجاز از « سرو و گل و ریحان»در این بیت، 

هاای براین، با جاایگزینی نموناهاست. الهوهای از باغ را با اجزای آن ترسیم کردهبا این روش، منظره
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زیبایی و نراوت هساتند بار تحساین و تفخایم که در سنت ادبی نماد « سرو و گل و ریحان»الالی 

 است.معنی افزوده

 عینیت بخشیدن به معنی -2-3-7

 جگرقصد  دلمچشم مخمور تو دارد ز 

  

دارد  کبابیترک مست است مگر میل  

(124/7 ) 

الهقم ماایکون باشاد. دو بهو مجاز از آن« جگر»و « دل»تواند جانشین می« کباد»در این بیت، 

کند کاه چشامت هماانۀور باد دل و جگر منظور است.( خواجه در مصراع اول ادالا می)از کباد، ک

سوزاند و در مصراع دوم، این امر ذهنای و که دلم را سوزاند، جگرم را نیز با )الشوه و التاد خود( می

براین، به اللات الادم کند. الهوهمند کباد است، الینی و اثبات میادالایی را با تصویر ترکی که الهقه

 است.سنخیت دو تصویر، چاشنی ننز را هم به معنی بیت افزوده

 ایجاد ابهام -2-3-8

 فررراق غم محنت و اندوهمبتهیی باه 

  

نیست  چیزیای دل این ناله و فریاد تو بی 

(75/4 ) 

شاود؛ اماا معنای اللیت است؛ دامنم باازی دارد و هار اللتای را شاامل میبه« چیز»در این بیت، 

معنی، خواننده را تاا بخشی بهدارد. خواجه با کلیتاشاره « م محنت و اندوه فراسغ»نور خا. به به

گوناه کامال کند. خواننده با ایجاد ارتباط بین دو مصرع معنای را ایانحدودی از اللت اصلی دور می

 کند: از آنجا که هر غمی اللتی دارد، اللت ناله و فریاد دل، غم محنت و اندوه فراس است. می

 آفرینیسمبل -2-3-9

 نبرد معذورسات  رندیزاهد ار راه به 

 

کاری است که موقوف هدایت باشد عشق،  

(158/4 ) 

(، دارد اماا در 1377)دهخادا، « ماردم محیال و زیارک»رند در الرف الام، معنی پست و ناازل، 

جانشاین « الشاق»قاموس حافظ، معنای واالیی دارد و الشق و رندی مهزم یکدیگرند. در این بیات، 

، آن را از اندیشام الاوام دور کارده و «رناد»ای از و مجاز از آن است. حافظ با تعریا  تاازه« رندی»

 است. های نمادین و سمبلیک بدان بخشیدچهره

 تحقیر معنی -2-3-10

 را قابال سااز  آینهروی جانان نلبی 

  

آهن و روی ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز  

(485/6 ) 

الهقم جنسیت اسات. در قادیم آیناه را از آهان و به« آینه»مجاز از « آهن و روی»در این بیت، 
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بر اشاره به این موضوع و شکل دادن بخشی از معنای باا اساتفاده از اند. خواجه الهوهساختهروی می

این بیت تفسایر الارفاناه »کند. دانش قبلی خواننده، نوالی تح یر و خوارداشت را به معنی اضافه می

« محباود ازل و اباد اسات و روی جاناان تجلیای او در آینام دل مارد حاقی اسات. پذیرد: جانانمی

، پساتی و «آیناه»جاای باه« آهن و روی»کردن ( خواجه با جایگزین2/1223:  1383)استعهمی، 

ح ارت دلی که از صی ل تصفیه و تزکیه باز مانده، نسبت به آینم دلی کاه نمایشاگر تصاویر جاناان 

 دهد.است، نشان می

 های تازهآفریدن ترکیب -2-3-11

 کلک تو حافظ چه شکر آن گویاد زبان

  

برند دست به دست می سخنتکه گفتم  

(25/9 ) 

« زباان»به الهقم آلیه و جانشین آن باشد. در ح ی ت، گفتام « زبان»تواند مجاز از می« سخن»

رسد خواجه با این مینظر برند؛ زیرا زبان ابزار سخن گفتن است. بهکلک حافظ را دست به دست می

 ساخته است.« سخن»روش یک ترکیب تازه برای تأکید بر لفظ 

 ایجاد تشبیه و تسویه میان دو مفهوم متضاد -2-3-12

 یکی است کعبه و بتخانهچون نهارت نبود 

  

 که الصمت نبود  خانهنبود خیر در آن 

(208/6 ) 

الهقم الاام و خاا. اسات. ز آن دو بهو مجاز ا« بتخانه»و « کعبه»جانشین « خانه»در این بیت، 

معنای بیت المومیت بخشایده و هام کعباه و را جانشین این دو مفهوم کرده؛ هم به« خانه»خواجه 

براین کعبه را که خانم خدا و یک مفهوم م دس است. الهوهیکسان کرده« خانه»میخانه را در النوان 

 است. ، تنزل داده«خانه»است تا حد مفهوم الام و الادیِ 

 ایجاد تلمیح -2-3-13

 زنام الف سالیمانی خاتم لعلشسزد کز   

 

باشد چه باک از اهرمن دارم  اسم اعظممچو 

(327/6 ) 

کند، لب لعل معشوس اسات در این بیت، خاتم لعلی که خواجه با داشتن آن ادالای سلیمانی می

استعاره به معشوس قادرت  کند. خواجه با صنعترا جایگزین آن می« اسم االظم»که در مصراع دوم 

و ت دس توأمان بخشیده و با جانشینی واژگان )خاتم و اسم االظم(، به الهقم حالیه )اسام االظام بار 

داستان سالیمان و رباوده شادن انگشاتری را « اهرمن»است( و ایجاد تناسب با روی لعل حک شده

یح و افزودن بر ابعاد معنی باه ترتیب خواجه رابۀم جانشینی را برای ایجاد تلمکند. به اینمجسم می

 گیرد.می کار
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 نمامتناقض -2-3-14

 خارام خراباتوشویی کن و آنگه به شست

  

 خراد آلوده  دیرتا نگردد ز تو این  

(423/3) 

الهقم تضاد است. این جانشاینی موجاب تنااقغ در معنای بیات؛ و به« خرابات»مجاز از « دیر»

است. خواجه با این روش، خراباات را از معنای ناازل و پلیاد هتناقغ خود معنی تازه و نمادین آفرید

 برد. خود برکنده تا حد مکانی م دس فرا می

 بسامد انواع مجاز به روش جانشینی )بدل بالغی( در غزلیات حافظ -2-4

 فراوانی انواع بدل بهغی مجاز 1جدول

 درصد تعداد ابیات النوان

 %6 12 الهقم تضادمجاز به

 %8 16 قم الام از خا.الهمجاز به

 %30 61 مجاز به الهقم خا. از الام

 %11 22 مجاز به الهقم جزء از کل

 %10 20 مجاز به الهقم کل از جزء

 %5/8 17 مجاز به الهقم محلیه

 %5/3 7 مجاز به الهقم حالیه

 %5 10 مجاز به الهقم مهزمت

 %1 2 مجاز به الهقم ماکان

 %8 17 مجاز به الهقم مسبب از سبب

 %6 12 مجاز به الهقم سببیه

 %5/0 1 مجاز به الهقم آلیه

 %1 2 الیهمجاز به الهقم مضاف از مضاف

 %5/1 3 مجاز به الهقم جنس

 100 202 مجموع
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 فراوانی انواع بدل بهغی ایهام و مجاز در غزلیات حافظ 2جدول

 درصد تعداد ابیات النوان

 %5/43 71 ا.الهقم الام از خایهام و مجاز به

 %4 6 الهقم محلیهایهام و مجاز به

 %5 8 الهقم حالیهایهام و مجاز به

 %5/13 22 الهقم جزء از کلایهام و مجاز به

 %7 11 الهقم کل از جزءایهام و مجاز به

 %11 18 الهقم مسبب از سببایهام و مجاز به

 %7 12 الهقم سبب از مسببایهام و مجاز به

 %1 2 الهقم جنسز بهایهام و مجا

 %5/2 4 الهقم مهزمتایهام و مجاز به

 %3 5 الهقم مجاورتایهام و مجاز به

 %5/1 2 الهقم مایکونایهام و مجاز به

 %1 1 الهقم ماکانایهام و مجاز به

 %1 1 الهقم ترکیب اضافیایهام و مجاز به

 100 163 مجموع

 

 گیرینتیجه -3

آفریند. این های مجازی، مجازهای تازه مین در بیت براساس رابۀهکردن واژگاحافظ با جانشین

مجازها داللت دوگانم مجازی و ح ی ی داشته؛ و تنها در رابۀام جانشاینی، معنای مجاازی دارناد و 

مجااز باا شاگرد  365روناد. در حادود کاارمیخار  از آن در داللت اصلی و معنی ح ی ی خود باه

درصاد از کال  9؛ کاه حادود کاررفتاهبیت است، به 4193حافظ کهجانشینی واژگان، در کل ابیات 

-الهقم شباهت )استعاره(، محاسابه نشادهدهد. در این آمار، مجازهای بهابیات خواجه را تشکیل می

است. تسویه و برابری مجاز و ح ی ت )نرفین جانشینی( و داللات دوگانام مجااز، سابب گساترگی 

رابۀم مجازی )الام و خا.، جزء و کل، اللت و معلول، الزم و معنی و دوبعدی شدن آن براساس نوع 

شود. این روابط و حضور همزمان ح ی ت و مجاز کارکردهای هنری مختلفی در ابیات ملزوم و...( می

 شمریم:خواجه دارد که مختصراً برمی

کات از روابۀی چون اللت و معلول، ماکان و مایکون و الهقم جانس، فراینادی از تغییار و حرایجاز:  .1

دهد، این سیر تحول و دگرگونی تنها در یاک رابۀام جانشاینی و یک مفهوم به مفهوم دیگر را نشان می

شود. خواننده با استفاده از دانش ادبی خود روابط پنهان واژگان را دریافتاه و بدون بیان روابط نموده می
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دنباال دارد. ایان ر معنای را باهکند. این امر ایجاز در لفظ و اننااد دمعنی را در ذهن خود تکمیل می

 است. بینی و نگرش وی کمک کردهویژگی بسیار به حافظ برای بیان جهان

تصویر: گاهی روابط مجازی مثهً روابط جزء و کل میان دو واژه، همزمان نمای کلی ترسیم جزییات  .2

 دهد. از یک تصویر و جزییات آن را نمایش می

جاای خاود آن، وصافی ها و حاالت اماری باهکردن ویژگی: گاهی جانشین توصیف در عین ایجاز .3

 دهد.میکامل از آن را در الین رالایت ایجاز در لفظ، ارائه

داللت دوگانم مجاز و ح ی ت، منجر به نمایش دو تصویر ح ی ی و مجاازی  آفرینش تصاویر بدیع: .4

 افزاید.شود که بر االجاد معنی و تازگی تصویر میمی

 شود.از و ح ی ت، گاهی موجب ایهام در معنای واژه )بدل( می: حضور همزمان مجایهام .5

آفریند که خاود : گاهی جانشینی دو مفهوم متضاد، معنای نامتعارفی )متناقغ( میتناقض در معنی .6

 شود.موجب آفرینش سمبل و یا ننز در کهم می

 ود.ش: روابط مجازی موجب تصویری شدن امری کلی و ادالایی میعینیت بخشیدن به معنی .7

جای یک مفهوم الام موجب تأکید بر معنی و اغاراس جانشین کردن نمونم خا. و برجسته به اغراق: .8

 شود.می

کناد کاه موجاب ای از مفاهیم الرضه مایجانشینی مجاز و ح ی ت، گاه تعری  تازه آفرینی:سمبل .9

 شود.آفرینش سمبل و نماد می

گااهی یاک مجااز  معنی مشترک:ایجاد تشبیه و تسویه در میان دو مفهوم متضاد در یک  .10

شاود؛ در ایان شود و گاهی برالکس؛ دو مجاز جانشین یک ح ی ات مایجانشین دو ح ی ت متضاد می

موارد، این مفاهیم متضاد با رابۀم الموم و خصو.، جانشین یک امر الاام شاده و زیرمجموالام آن قارار 

و در یک معنای مشاترک باه تشاابه و دو برداشته؛ گیرند؛ همین امر، تضاد و اختهف را از معنی آن می

 رساند. خواجه از این روش برای بیان مباحث الرفانی سود جسته است.تسویه می

خواجه با برقراری روابط مجازی میان واژگان  ابزاری برای ایجاد تلمیح و آفرینش یک داستان: .11

، میاان آن دو حاوزه کنادای دیگر که داستانی را به ذهان تاداالی ماییک حوزة معنایی با واژگان حوزه

 کند.کند و کل داستان را با نهایت ایجاز در ذهن مخانب تداالی میارتباط معنایی ایجادمی
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 منابع

 (، درس حافظ، چاپ دوم، تهران: سخن. 1383استعهمی، محمد، )

 (، شرح المختصر، چاپ پنجم، قم: نشر اسماالیلیان. 1388التفتازانی، سعدالدیین، )

 المدنی.االول، قاهره: مۀبعه(، اسرارالبهغه، نبعه1991ر، )جرجانی، البدال اه

(، دیوان شعر، به اهتمام محمد قزوینی و دکتار قاسام غنای، 1391الدین محمد، )حافظ، شمس

 چاپ اول، تهران: سروش.

(، دیوان حافظ، )م ابله با حافظ پرویز خانلری(، چاپ چهارم، 1385، )الدین محمدحافظ، شمس

 ، تهران: زویار.کوشش رحیم ذوالنیوربه

از  ،240و  239کیهان فرهنگای، شاماره ، مجله «ایهام در شعر حافظ»(، 1385حیدری، اللی، )

 . 39تا صفحه  32صفحه 

 نامه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه. (، لغت1377اکبر، )دهخدا، اللی

چهاردهم، شایراز:  (، معالم البهغه در اللم معانی، بیان و بدیع، چاپ1392رجایی، محمدخلیل، )

 انتشارات دانشگاه شیراز.

(، بدل بهغی در غزلیات حافظ، )رساله دکتری چااپ نشاده(، 1395رحیمی هرسینی، بهنوش، )

 دانشگاه لرستان.

 (، صور خیال در شعر فارسی، چاپ چهارم، تهران: آگاه. 1370شفیعی کدکنی، محمدرضا، )

 : فردوسی. (، بیان، چاپ نهم، تهران1381، )شمیسا، سیروس

 (، یادداشتهای حافظ، چاپ اول، تهران: اللمی.1388، )شمیسا، سیروس

 (، زیباشناسی سخن پارسی، بیان، چاپ اول، تهران: مرکز.1368الدیین، )کزازی، میرجهل

 (، مکتب حافظ، چاپ پنجم، تهران: توس.1388مرتضوی، منوچهر، )

، دانشاکدة ادبیاات و اللاوم «ظایهام یا خصیصه اصلی سبک حااف»(، 1338، )مرتضوی، منوچهر

 .224تا  صفحه 193، سال یازدهم، از صفحه 49انسانی دانشگاه تبریز، شمارة 

(، جواهرالبهغه، الۀبع الثانیه، الناشر: موسسه الصادس للۀباالاه و 1383احمد، ) الهاشمی، السید

 النشر. 

هفتم، تهاران:  های حافظ، به کوشش زهرا شادمان، چاپ(، شرح غزل1386هروی، حسینعلی، )

 فرهنگ نشر نو. 

 
 


