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چکیده
حافظ از تکرار معنی برخالف تکرار لفظ در سطح بیت ،ابایی نداشتهاست؛ شاهد ما در
اثبات این ادعا ،استفادۀ او از واژگان و عبارات مترادف است .ریزبینی و نکتهسنجی
حافظ در توجه به اختالفهای معنایی واژگان مترادف مثالزدنی است .وی عالوهبر
هممعنایی و ترادف ،به اختالفها و حتی گاه تضادهای معنایی این واژگان بهظاهر
مترادف نظر داشته و هر واژه را در بافت معنایی مناسب به کار گرفتهاست .نکتۀ
قابلتوجه دیگر ،آرایش واژگان و عبارات مترادف در ابیات اوست؛ حافظ مفاهیم
مترادف را بهصورت گروه کلمه و به دنبال یکدیگر نمیآورد؛ بلکه واژۀ دوم را در
جملۀ مستقل دیگری ،جانشین واژه یا عبارت نخست میکند .این روش ،شگرد
جادویی او در آمیختن معانی و آفریدن معانی شگفت و تازه است .آرایش واژگان
مترادف ،توجه به جزییات معانی آنها و به کار بردن آنها در بافتهای متناسب با
معنایشان ،به حافظ توانایی فراوان در آفرینش معانی بدیع و تصاویر هنری شگفت
بخشیدهاست .او با این مترادفسازیها ،عالوهبر ایجاد تناسبات لفظی و معنوی،
پارادوکسهای بدیع ،طنزهای ملیح و مخفی و ...میآفریند و بر ابعاد و گسترۀ معنی در
هر بیت میافزاید .در حدود 5درصد از ابیات حافظ ،مفاهیم مترادف جانشین یکدیگر
شدهاند .حافظ در آفرینش این مفاهیم عالوهبر مفردات زبان ،از معانی کنایی عبارات،
روابط مجازی واژگان و ساختن ترکیبهای تازه سود جستهاست.
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 -1مقدمه
نویسندگان و شاعران فارسی ،در هر دورهای برای جلوگیری از تکرار واژگان ،تفسیر معنی و یا هر
دلیل هنری دیگری ،به استفاده از واژگان مترادف و هممعنیسازی واژگان و عبارات نظر داشتهاند.
حافظ در ساختن معانی مترادف و نحوۀ کاربرد آن در بیت ،نوآوری ویژهای دارد .او معانی مترادف
را بهصورت معطوف و متتابع پشت سر هم نمیآورد؛ بلکه عبارت هممعنی را در مصراع دوم
جایگزین معنی نخست میکند .وی در هممعنی سازی ،عالوهبر استفاده از مفردات زبان ،خود
ترکیبات و جمالت هممعنی میسازد .حافظ در استفاده از عبارات هممعنی ،تنها به تکرار معنی توجه
نمیکند؛ بلکه مؤلفههای مختلف معنایی هر واژه را میشناسد و در جایگزینی این مفاهیم در جمالت
مستقل ،عالوهبر اشتراک معنی ،تفاوتهای معنایی را نیز؛ برجستگی و تشخص میبخشد .از این
روش در گسترش معنی و گاه ایجاد ایهام و دیگر استفادههای هنری؛ چون ایجاد تضاد و تناقض در
بیت ،بسیار سود میجوید .حافظ قاعدتاً باید واژه یا عباراتی را در مصرع دوم تکرار میکرد ،اما او
با این جانشینسازیها نهفقط از عیب تکرار رهایی یافته ،بلکه در اغلب موارد ،مترادفاتی یافته یا
ساختهاست که عالوهبر حمل بار معنایی موردنظر ،مشتمل بر بار معنائی بیشتر ،ظرافتی ادبی یا هنری
بالغی است .مقالۀ پیش رو به بررسی ابیاتی میپردازد که حافظ ،عبارات هممعنی را جایگزین
یکدیگر کردهاست.
 -1-1بیان مسئله
حافظ؛ به شهادت اشعار و شارحان دیوانش ،در انتخاب واژها بینظیر عمل کردهاست .شمیسا معتقد
است :حافظ یکی از مشهورترین شاعران ادب پارسی است که در انتخاب واژهها ،دقت و وسواس
خاصی داشته و جوانب مختلفی را برای انتخاب یک واژه ،مدنظر داشتهاست (برای اطالع بیشتر در
این مورد ن.ک :شمیسا .)723 :7322 ،دقت حافظ در انتخاب واژهها و ترکیبات ،اعجاب هر منتقدی
را برمیانگیزد .حجم قابلمالحظهای از مصرع اول ابیات حافظ ،به شکلی دیگر در آیینۀ مصرع دوم
انعکاس یافتهاست .این انعکاس گاهی شامل واژه ،عبارت و یا کل مصرع است .بهعبارتیدیگر برخی
یا همۀ آنچه را که حافظ در مصرع اول سروده ،در مصرع دوم تکرار کردهاست .در نگاه نخست
این شیوه ،نوعی اطناب از قبیل ،تکمیل ،تذییل و ...به نظر میرسد اما در عمل بسی فراتر از این
شگردهاست .ذکر این نکته ضروری است که تکمیل آن است که« :شاعر معنییی بگوید و بر اثر
آن معنییی دیگر بیاورد که معنی اول را تمامتر گرداند( ».شمس قیس رازی )378 :7313 ،و چنانکه
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صاحب جواهرالبالغه آوردهاست ،تذییل :آوردن جملهای مستقل است بعد از جملهای دیگر که
مشتمل بر معنا یا مفهوم جملۀ اول باشد (هاشمی .)847 :7323 ،طبیعی است این تکرار نهفقط از
ارزش کار او نکاسته ،بلکه برخالف تصور ،برخی مهمترین هنرهای او در این تکرارگونهها ،متجلی
شدهاست .این تکرار یا جانشینی عبارات ،براساس انواع روابط زبانی و بالغی ایجاد شده که یکی از
آنها ترادف و هممعناسازی است .مسئلۀ اصلی این تحقیق این است که آیا حافظ در هممعنیسازی
واژگان و جانشینکردن آنها ،تنها تکرار مطلق معنی را در نظر دارد؛ یا به معانی مختلف هر واژه یا
نقش آنها در بافت جمله ،توجه میکند و با برجستگی بخشیدن به دیگر شناسههای معنایی ،نوعی
هممعنایی نسبی و ضمنی بین واژگان ایجاد میکند؟ در این رابطه سؤاالتی به ذهن متبادر میشود:
 -7عبارات هممعنا چگونه در ابیات قرارگرفتهاند؟  -8با توجه به کم بودن مفردات فارسی ،چه
تدبیرهایی برای آفریدن معانی مترادف به کار رفتهاست؟  -3عبارات هممعنی تنها در سطح واژه و
ساده هستند و یا از ترکیبات اضافی و جمالت وصفی نیز در هممعنیسازی استفاده شدهاست؟  -1با
توجه به اینکه هممعنیسازی نه در زبان عادی ،که در زبان شعر به کار رفتهاست ،چه کارکردهای
هنریای در زبان شعر حافظ دارد؟
 -2-1پیشینۀ تحقیق
در میان محققان بسیار ،تنها معدودی از پژوهندگان سبک حافظ به نحوۀ انتخاب واژگان در غزلیات
وی نظر داشتهاند .شفیعی کدکنی در بخشی از کتاب رستاخیز کلمات به آشناییزداییهای حافظ
اشاره کردهاست و دقت او را در گزینش الفاظ تحلیل کرده است .البته به تکرار معنی و مترادفسازی
در میان واژگان توجه نکردهاست( .ن.ک .شفیعی کدکنی )783-38 ،7337 ،راستگو در مقالهای با
عنوان «مهندسی سخن در سرودههای حافظ» ،در مورد انتخاب مناسب واژگان در غزلیات حافظ،
بحث کردهاست .راستگو معتقد است :البته وی به انتخاب نخستین واژه نظر داشتهاست و اساساً
انتخاب واژۀ دوم و جانشینکردن واژۀ مترادف مطرح نیست( .ن.ک .راستگو.)28-95 ،7323 ،
پورنامداریان در کتاب گمشدۀ لب دریا نیز بهصورت گسترده به بررسی تناسبها ،تناظرها و
فضاسازی های مناسب با عاطفه و تداعی معانی و ...در اشعار حافظ پرداختهاست (پورنامداریان،
 .)712-741 :7328شمیسا در کتاب یادداشتهای حافظ ،به دو مورد از جایگزینیها حافظ با عنوان

بدل بالغی ،اشاره کردهاست (شمیسا .)143 :7322 ،رحیمی هرسینی در رسالۀ بدل بالغی در غزلیات
حافظ به بحث جانشینی واژگان در سطح بیت براساس روابط زبانی و بالغی میان آنها در غزلیات
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حافظ پرداخته و کارکردهای این شیوه را مفصالً شرح دادهاست (ن.ک :رحیمی هرسینی.)7335 ،
اما تحقیق مستقلی دربارۀ بررسی واژگان مترادف در غزلیات حافظ نیافتیم.
 -3-1ضرورت تحقیق
توجه به هممعنایی واژگان در ابیات حافظ ،بخشهای دیگری از معنی ابیات را که ازنظر شارحان
مغفول ماندهاست آشکار میکند و از طرفی ،به ما شناخت بیشتری از سبک حافظ در نحوۀ چینش
واژگان و ارتباطات معنایی آنها میدهد.
 -2بحث
ازآنجاییکه در این پژوهش بحث جایگزینی واژگان مترادف در غزلیات حافظ مطرح است ،ابتدا
به تشریح تعریفهای مختلف زبانشناسان و منتقدان از «مترادف» پرداخته خواهد شد ،سپس تعریفی
از «بدل بالغی» و شیوۀ جانشینی واژگان در ابیات حافظ ارائه میشود .در ادامه ،ابیات حافظ بر اساس
دستهبندیهای زبانشناسان که دقت و شمول بیشتری نسبت به نظر گذشتگان دارد ،تحلیل میشود؛
توجه حافظ به مؤلفههای معنایی هر واژه و ابتکار وی را در بهکارگیری مفاهیم بررسیشده ،در انتها
کارکردهای هنری این شیوۀ زبانی در ابیات وی نشان داده میشود.
 -1-2مترادف
مترادف به کلمات هممعنی میگویند که در پی همدیگر میآیند« :ترادف در لغت ،بهمعنای «تتابع»
است« .ترادفالشیء» یعنی «تبع بعضه بعضا» و آن بهمعنای آمدن چیزی است پس از چیز دیگر» (ابن
منظور :7142 ،ج : /3ذیل واژه؛ ابن فارس :7141 ،ج /8ذیل واژه) رابطۀ لفظ و معنی از دیرباز
موردتوجه بالغیون و زبانشناسان بودهاست .سیبویه دربارۀ لفظ و معنا میگوید« :گاهی در کالم
عرب اختالف دو لفظ ،در معناست (همچون جلس و کتب) و گاه اختالف دو لفظ در معنایی واحد
است (مانند سیف و صارم) و گاه اتفاق در یک لفظ و اختالف در چند معنا (مانند لفظ عین در معانی
مختلف)» (سیبویه :7141 ،ج )2-1 /7لغتشناسان؛ در گذشته به اختالف معنی واژگان مترادف نظر
داشتهاند ولی تعریف و دستهبندی دقیقی برای آن ارائه نکردهاند .ظاهراً طرفداران ترادف دو دستهاند:
«دستهای که مفهوم آن را گسترش داده و وقوع آن را به هیچ قیدی مقید نساختهاند .دستۀ دیگر وقوع
آن را به شرایطی مقید کردهاند که کثرت وقوع آن را محدود میکند .از گروه اخیر ،رازی محدود
بودن ترادف را به تطابق دو معنا بدون کمترین تفاوت محدود کردهاست .به نظر او "سیف" و
"صارم" مترادف نیستند .چون ،در دومی مفهوم برّندگی که افزایش معناست ،وجود دارد( ».انیس،
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715 :7395؛ مختار عمر )711 :7325 ،بسیاری از لغتشناسان معتقدند که تغییرات معنایی واژگان
حاصل تغییرات اجتماعی و تاریخی است« .با جستجوی موشکافانه در هر زبان میتوان گفت که هر
لفظ حقیقتاً تنها یک معنا دارد و اگر یک لفظ دارای چندین معناست ،باید آن را در سیر تحوالت
تاریخی یا تغییرهای داللی و اسباب دیگر جستجو کرد .زیرا یک لفظ در طول حیات خود و کاربرد
آن نزد افراد یک زبان ،تغییرهای گوناگونی را در معنای خود داشتهاست و این تغییرها ،معانی مختلفی
برای یک لفظ تولید میکند( ».مظفر :7313 ،ج84/7؛ المنجد13-12 :7331 ،؛ بنت الشاطی:7319 ،
 )887زبانشناسی جدید اختالفهای واژگان مترادف را با دقت بیشتری بازگو میکند .الینز
( )John, Lyonsدر تعریف هممعنایی مینویسد« :الفاظی که یک معنی داشتهباشند ،هممعنی
بهحساب میآیند( ».الینز )37 :7337 ،وی هممعنایی را صرفاً محدود به واژگان ساده نمیداند؛ بلکه
آن را به الفاظی که ساختمان ترکیبی دارند؛ نیز ،تعمیم میدهد .و مالک هممعنایی را یکسانی معنی
میداند ،نه شباهت معنایی و به وجود هممعنایی مطلق قائل است( .همانجا) کروز ) (Crauseنیز
وجود هممعنایی مطلق را قاطعانه رد نمیکند( .کروز )751 :8441 ،از سوی دیگر صفوی اعتقادی به
وجود هممعنایی مطلق ندارد و بر این باور است که در هیچ زبانی هممعنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی
هیچ دو واژهای را نمیتوان یافت که در تمامی جمالت زبان بتوانند بهجای یکدیگر به کار روند و
تغییری در معنی آن زنجیره پدید نیاورند( .صفوی )749 :7323 ،پالمر (  )Frank Palmerدر
زبانشناسی ،ترادف را «هممعنایی» به معنای «یکسانی معنی» ( )synonymyنامیدهاست .این واژهها
یا هممعنا هستند یا در هممعنایی با یکدیگر قرار گرفتهاند و او معتقد است که هممعنایی واقعی در
میان واژهها وجود ندارد و هیچ دو واژهای دقیقاً یک معنا ندارند و میان آنها پنج تمایز قائل است:
نخست :گروهی از این واژهها ،بهگونهای خاص از زبان تعلّق دارند .برای مثال ،یکی از این دو
واژۀ مترادف در منطقهای بیشتر کاربرد دارد و واژۀ دیگر در منطقۀ دیگر.
دوم :چند واژۀ هممعنا در سبکها و کاربردهای مختلف هممعنا هستند .مثالً لفظی در یک معنا
ادبی باشد و لفظی در همان معنا در سبک محاورهای و غیرادبی به کار رود.
سوم :برخی از واژهها تنها ازنظر عاطفی یا سنجش معنایی ،از یکدیگر متمایزند درحالیکه
معنایشان یکسان است .نظیر :دولتمرد و سیاستباز ،صرفهجو و خسیس و مقتصد.
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چهارم :برخی از واژهها ازنظر همنشینی در محدودیتاند ،یعنی آوردن واژهای در ارتباط با واژه
خاص میسر است .نظیر واژۀ ( raneidفاسد) که برای گوشت خوک و کره به کار میرود و واژۀ
( addledفاسد) فقط برای تخممرغ و مغز کاربرد دارد.
پنجم :اینطور به نظر میرسد که معنای برخی از واژهها نزدیک به هم یا بر روی هم قرار
میگیرد .یعنی این واژهها در مفهومی سست در هممعنایی با یکدیگرند ،نظیر واژههای «بالغ»« ،به حد
رشد رسیده»« ،جاافتاده»« ،کامل»« ،شایسته» .پالمر معتقد است دو واژۀ واقعاً هممعنا باید بتوانند در
تمامی جایگاهها بهجای یکدیگر بنشینند ،ولی در این مفهوم ،واژههای کامالً هممعنا اصالً وجود
خارجی ندارند و همین مسئله میتواند این نتیجه را داشتهباشد که هیچ دو واژهای یک معنای واحد
ندارند (همان .)777-745 :زبانشناسان واژگان مترادف را به انواعی تقسیم میکنند .صفوی
هممعنایی را به انواع بافت مقید ،تحلیلی و ضمنی تقسیم میکند و بر این باور است که در هممعنایی
بافت مقید ،دو واژه در بافتی خاص میتوانند جایگزین یکدیگر شوند و بهجای هم به کار روند .در
هممعنایی تحلیلی یک واژه با عبارتی که دربردارندۀ مؤلفههای معنایی آن واژه است ،هممعنی
بهحساب میآید و درنهایت ،در هممعنایی ضمنی ،دو یا چند واژه را میتوان هممعنی ضمنی تلقی
کرد ،درصورتیکه در مفهوم ضمنیشان با هم هممعنی شوند (صفوی ،همان .)743-742 :الینز انواع
هممعنایی را نسبی ،تقریبی و مطلق میداند و تأکید میکند که هممعنایی نسبی و هممعنایی تقریبی
را نباید یکی پنداشت .هممعنایی نسبی با التفات به مسئلۀ شمول معنایی تعریف میشود بهاینترتیب
که اگر دو واژه در رابطۀ شمول معنایی متقارن قرار داشتهباشند ،هممعنی نسبی به شمار میروند
(الینز ،همان .)38 :صفوی در تعریف هممعنایی نسبی مینویسد« :اگر xزیر شمول  yباشد و  yنیز
زیر شمول  xقرار گیرد x ،و  yهممعنی نسبیاند» (صفوی .)39 :7337 ،الینز معتقد است :هممعنایی
تقریبی با التفات به مسئلۀ حوزههای معنایی تعریف میشود؛ بهاینترتیب که دو واژه که در یک
حوزۀ معنایی قرار میگیرند ،دستکم در یکی از مؤلفههای معناییشان با هم متفاوتاند و همین امر
سبب میشود دو واژهای را که با هم هممعنی تقریبیاند ،نتوان در همۀ بافتها جایگزین یکدیگر
ساخت (الینز ،همانجا)؛ بنابراین میتوان انواع هممعنایی ضمنی و بافت مقید را هممعنایی تقریبی
دانست ،زیرا این واژگان تنها براساس یکی از مؤلفههای معنایی خود هممعنی هستند و در دیگر
مؤلفهها اختالف دارند .الینز هممعنایی مطلق را اینگونه تعریف میکند« :مفهومی که هم شامل
هممعنایی مطلق میشود و هم ،هممعنایی نسبی را در برمیگیرد( ».همان)38 :؛ و هممعنایی مطلق را
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محدود به هممعنایی توصیفی میکند (همان)39 :؛ و میگوید« :دو لفظ زمانی هممعنی توصیفی
یکدیگر بهحساب میآیند که گزارههای موجود در هرکدام ،مستلزم حضور همان گزارهها در لفظ
دیگر باشد و الغیر( ».همانجا) آنچه را صفوی هممعنایی تحلیلی مینامد (صفوی ،همان-742 :
 ،)743الینز هممعنایی توصیفی میخواند و بر این باور است که اگر شمول معنایی را استلزام
یکسویه در نظر بگیریم ،آنگاه زمانی میتوانیم بگوییم با هممعنایی توصیفی سروکار داریم که
استلزام دوسویه باشد (الینز ،همان .)734 :بنابراین هممعنایی تحلیلی گونهای هممعنایی نسبی است.
گونۀ دیگر هممعنایی نسبی را میتوان رابطۀ مفهومی شمول معنایی دانست که منجر به پدیدآمدن
استلزام معنایی میان دو جمله میگردد ،هرچند این استلزام یکسویه خواهد بود ،نه دوسویه.
 -2-2بدل بالغی
شمیسا بدل بالغی را تشبیهی میداند که با حذف ادات به شکل بدل نوشتهشدهاست (ن.ک :شمیسا،
 .)743 :7334وی این صنعت ادبی را شگردی برای آشنازدایی میداند (همانجا) .وی نمونههای از
بدل بالغی در شعر حافظ را چنین نشان دادهاست:
از خم ابروی توام هیچ گشااااایشااای نشااااد

وه که در این خیال کج عمر عزیز شاااد تلف

ابروی دوست کی شود دستکش خیال من

کس نزدهست از این کمان تیر مراد بر هدف
(شمیسا)143 :7322 ،

همانگونه که در نمونههای حافظ میبینیم ،نمونههای بدل (خیال کج و از این کمان) در دو
جملۀ مستقل از مبدلمنه (خم ابرو و ابروی دوست) قرار گرفتهاند؛ دو طرف جانشینی (مبدلمنه و
بدل) ازنظر دستوری از یکدیگر مستقلاند و بدل بالغی از جمله قابلحذف نیست .برخالف نظر
شمیسا که رابطۀ میان واژگان جانشین شده را تنها تشبیه میداند ،رحیمی هرسینی و همکاران؛ قائل
به روابط متعدد زبانی و بالغی در میان واژگان جانشین شدهاند( .ن.ک :رحیمی هرسینی ،همان)77 :
میتوان گفت« :بدل بالغی جانشینی دو مفهوم است؛ که بین آنها نوعی رابطۀ بالغی یا زبانی وجود
دارد ...طرفین رابطه در دو جملۀ جدا قرار میگیرند .در اکثر موارد ،مبدلمنه در مصراع نخست و
بدل در مصراع دوم میآید( ».همانجا) یکی از روابط زبانی میان واژگان ،ترادف است .ازآنجاکه
در این شیوه ،عبارات مترادف ،به یکدیگر معطوف نمیشوند و متتابع نیستند؛ بلکه جانشین یکدیگر
شده و ازنظر دستوری ،مستقل از یکدیگرند ،واژۀ مترادف (بدل بالغی) عالوهبر اشتراک در بخشی
از معنا با واژۀ نخست ،به نوعی از آن استقالل معنایی نیز دارد .حافظ در این روش ،به اختالفهای
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معنایی و کاربردی واژگان مترادف توجه دارد و با این ،شیوه تفاوتها را برجستگی میبخشد و بر
گسترۀ معنی بیت میافزاید.
نخفتههام ز خیااالی کااه می پزد دل من

خمار صااد شاابه دارم شاارابخانه کجاساات
()9/88

خمار و نخوابیدن تنها در بخشی از معنی خود مشترک هستند« .نخفتن» در مصراع نخست معنای
عام دارد ولی خمار سردرد و ناآرامی پس از مستی است ،که با خوردن دوبارۀ شراب ،مرتفع میشود.
حافظ با جانشین کردن «خمار دارم» بهجای «نخفتن» ،دایرۀ معنی را محدود کرده و علت را به آن
افزوده است.
 -3-2بررسی واژگان مترادف در غزلیات حافظ
حافظ برای ایجاد هممعنایی و ترادف میان واژگان ،روشهایی به کار بردهاست که عالوهبر آفرینش
معانی مترادف ،کارکردهای هنری دیگری نیز دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
 -1-3-2آرایش واژگان و عبارات مترادف
حافظ واژگان مترادف را در دو جملۀ مستقل در دو مصراع میآورد .این امر سبب میشود که واژۀ
دوم ،عالوهبر حفظ استقالل معنایی خود ،بهنوعی با واژۀ نخست هممعنا باشد .این امر موجب توسع
دامنۀ معنی بیت میشود .البته ،گاهی هممعنایی ،گسترهای فراتر از ارتباط دو واژه را در برمیگیرد و
دو مصراع را تبدیل به دو قرینۀ معنایی میکند.
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

کفرست درین مذهب خودبینی و خودرایی
()74/133

 -1-2-2تأکید بر روابط مجازی میان واژگان مترادف
گاهی آنچه را که هممعنایی واژگان مینامیم ،روابط پنهان مجازی هستند که به دلیل تأکید بر
بخشی از معنای مشترک و تکرار کاربرد آن ،مترادف پنداشتهمیشوند« .مجاز ضد حقیقت باشد و
حقیقت آن باشد که لفظ را بر معنییی اطالق کنند که واضع لغت در اصل وضع آن لفظ بهازاء آن
معنی نهاده باشد( ».شمس قیس رازی .)371 :7313 ،حافظ در استفاده از این صنعت ادبی ابتکار
ویژهای دارد؛ معنای مجازی را در مصراع دوم جایگزین معنی حقیقی (در مصراع نخست) میکند؛
این جانشینی سبب می شود که هر دو واژه در بخشی از معنی ،مشترک و یکسان شوند .رابطۀ این
واژگان اساساً هممعنایی مطلق نیست ،بلکه اشتراک معنایی آنها براساس نوع رابطۀ مجازیای است
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که با یکدیگر دارند .روابطی چون عموم و خصوص ،علت و معلول ،الزم و ملزوم و ...که موجب
اشتراک واژگان در بخشی از معنیشان میشود .همانطور که در تعاریف نیز بدان اشاره شد ،الینز
به رابطۀ شمول معنایی اشاره میکند (الینز ،همان)38 :؛ که آن را میتوان مجاز به عالقۀ عموم و
خصوص نامید .حافظ با جانشینی این واژگان بر نوع رابطۀ مجازی آنها تأکید میکند و قسمتی از
معنی مشترک آنها را برجسته میکند.
بازی چرخ بشاااکندش بیضاااه در کاله

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد ()8/733

نسبت بازی به شعبده مجاز به عالقۀ عموم و خصوص است که در اینجا؛ مترادف شعبده و
حیلهگری است .الزم به ذکر است که بین «باز» و «چرخ» ایهام تناسب وجود دارد که در یکی از
معانی آنها ،با هم مترادفاند اما در این بیت جایگزین هم نشدهاند .واژۀ «بازی» نیز ایهام دارد.
بهخواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را

که صدر مجلس عشرت گدای رهنشین دارد
()5/787

«ضعیفان» و «نحیفان» بهطور کامل با «گدا» هممعنی نیست ،زیرا گدایی ،به معنی تکدی و
خواستن است که حاصل و مسبب ضعف و ناتوانی است؛ .رابطۀ مجازی دو واژه در این بیت ،علت
و معلولی است.
فاریااب دختر رز طرفااه میزنااد ره عقاال

ماباااد تااا بااه قایاااماات خراب طااارم تهها
()9/833

در برهان قاطع ،ذیل عنوان تاک ،درخت انگور (برهان :7318 ،ذیل واژه) و ذیل عنوان «رز»
عالوهبر درخت انگور ،میوۀ آن یعنی خوشۀ انگور (همان :ج )311/8آمدهاست .ترکیب طارم تاک
نیز دلیلی بر این مدعا است؛ زیر شاخههای پیچان تاک داربست چوبی میزنند که آن را طارم هم
میگویند .در لغتنامۀ دهخدا دختر رز که ره عقل را می زند آب انگور و توسعاً شراب است که از
رز (میوۀ انگور) میگیرند( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه) بنابراین در این بیت ،رابطۀ این دو واژه از نوع
جزء به کل است.
 -2-2-2ساختن ترکیبات تازه
گاهی حافظ برای ایجاد هممعنایی و ترادف میان واژگان ،ترکیبات تازه میسازد و یا واژگان نخست
را به شکل تازهای به کار میگیرد .ترکیبات بهکاررفته ،توصیف و تحلیلی بر معنای واژۀ دیگر است.
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بیگفتوگوی ،زلف تو دل را همیکشااد

بااا زلف دلکش تو کااه را روی گفتگو اسااات
()9/53

«گفتگو» اسم مرکبی است که مترادف با اجزای فعلی آن «گفت» و «گو» به کار رفتهاست .جدا
کردن اجزای این اسم ،به افعال آن وضوح و برجستگی بخشیده و بر معنی فعل تأکید بیشتری دارد.
«زلف دلکش» نیز یک عبارت تکراری و یک سنت شعری است .تکرار این ترکیب معنی نخستین
آن را که «کشیدن دل» است ،فراموشاندهاست .حافظ آن را به شکل جملۀ وصفی «زلف تو دل را
همیکشد» نوشته؛ با این کار ،بر فعل «کشیدن» تأکید کرده و موجب عینی شدن مفهوم و تازگی آن
شدهاست .حافظ با این عبارتپردازی معنی فراموششدۀ نخستین را دوباره نمایش میدهد .متأسفانه
بسیاری از شارحان محترم تنها به کلیت معنی بیت توجه داشتهاند و اختالفهای معنایی ،عاطفی و
زیباشناختی واژگان را نادیده گرفتهاند .بهعنوانمثال( :ن.ک :هروی :7329 ،ج815/7؛ سودی:8531 ،
ج )321/7نوع هممعنایی را در میان این عبارات ،میتوان توصیفی؛ و یا ازنظر صفوی ،تحلیلی دانست.
اما با اینکه یک طرف رابطه ،طرف دیگر را توصیف میکند ،هممعنایی از نوع مطلق نیست .عبارت
تکراری« ،زلف دلکش» و «گفتگو» ،نسبت به واژۀ هممعنی خود ،نمود معنایی و تأثیر عاطفی کمتری
دارد؛ همانطور که در تعاریف بدان پرداختیم ،تفاوت تأثیر عاطفی ،از موارد اختالف معنی است
(ن.ک :پالمر ،همان.)777 :
چو مسهتعد نرر نیسهتی وصال مجوی

کااه جااام جم نکنااد ساااود وقاات بیبصههری
()74/158

بیبصری ،بیشتر به معنی نادانی و حماقت به کار میرود .حافظ جملۀ «مستعد نظر نبودن» را
معادل آن قرار داده و بر معنی «نابینایی» تأکید میکند .رابطۀ بین مفاهیم از نوع هممعنایی توصیفی
است؛ اما درجۀ صفت و دوام آن در طرف دوم رابطه (بیبصری) بیشتر است؛ زیرا «استعداد نظر»
را میتوان به دست آورد.
وصاااال دولات بیادار ترسااامات ندهند

کااه خفتههای تو در آغوش بخاات خوابزده
()3/188

«خوابزده» ترکیب تازهای است که معادل و مرادف «خفته» به کار رفته؛ و به معنی خوابناک و
نیمهبیدار است و دقیقاً با «خفته» (کامالً خواب) ،هممعنی نیست.
صنعت مکن که هرکه محبت نهراست باخت

عشااقش به روی دل در معنی فراز کرد ()9/733
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«صنعت کردن» و صنعتگری ،به معنی ساختن و آفریدن است .اما هروی مینویسد :در این بیت
به معنی نفاق و دورویی به کار رفته (ن.ک :هروی)593 :7329 ،؛ که با «نهراست» مترادف است.
درحقیقت نهراست صفت یا کنایهای است که فعل صنعت کردن را توصیف میکند .نوعی هممعنایی
توصیفی یا تحلیلی بین دو عبارت وجود دارد.
از راه نهرر مرغ دلم گشاااات هواگیر

ای دیده نگهکن که به دام که درافتاد ()8/774

«راه نظر» ترکیبی اضافی؛ و عبارت از «دیده» و تعریفی تازه برآن است .این ترکیب عالوهبر
چشم ،به معنی «از طریق نگاه» نیز به کار رفته که دراینصورت ،با واژۀ «نگه» در مصراع دوم مترادف
است.
خرابتر ز دل من غم تو جهای نیااافاات

که ساااخت در دل تنگم قرارگاه نزول ()9/349

در این بیت« ،قرارگاه» با «جای» هممعنی است ،و تا حدودی هم آن را توصیف میکند .قرارگاه،
عالوهبر معنای جایگرفتن و ماندن ،به معنای آرام گرفتن نیز داللت میکند که هر دو توصیف
«جای» هستند .حافظ با بهکاربردن دو کارکرد معنایی قرارگرفتن و آرامش یافتن در ارتباط با خرابی
دل ،نوعی تناقض در معنی بیت آفریدهاست؛ و آن اینکه :با این که دل من خرابه و ویرانه است،
موجب آرامش و قرار غم عشق توست.
خارق اۀ زهااد مرا آب خرابههات ببرد

خاانۀ عقل مرا آتش میخانه بساااوخت ()5/71

با اینکه «آب» و «آتش» دو مفهوم کامالً متضاد هستند ،حافظ آنها را با به کار بردن در دو
بافت کنایی «آتش میخانه» و «آب خرابات» ،که توصیفی از «می» و کنایه از آن است ،هممعنی
گردانیدهاست .این نوع هممعنایی را میتوان هممعنایی بافت مقید دانست .چون آب و آتش ،خارج
از این بافت ،متضاد یکدیگرند ،نه مترادف!
 -3-2-2توجه به اختالفهای جزیی در معنی واژگان مترادف
حافظ مؤلفههای معنایی هر واژه را میشناسد و در هممعناسازی واژگان به این اختالفات معنایی
توجه دارد و هر واژه را در بافت مناسب همان معنی به کار میبرد.
در نعاال سااامنااد او شاااکاال مااه نو پیاادا

وز قهد بلند او باالی صااانوبر پسااات ()8/81
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«قد» واژه ای است که تنها بر طول قامت داللت دارد و با کوتاهی و بلندی توصیف میشود .اما
«باال» صفت جانشین اسم است که بر قامت بلند داللت دارد .حافظ ،لفظ «باال» را در مورد صنوبر از
این جهت به کار برده ،تا عالوهبر جلوگیری از تکرار لفظ «قدِ بلند» کشیدگی قامت آن را با واجهای
بلند و شکل کشیدۀ حروف ،تصویری کند .عالوهبر این ،تکرار واج «ب» در مصراع دوم ،موسیقی
بیت را افزودهاست.
خیاال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ

نگر تااا حل قۀ اقبااال ناااممکن نجنبااانی ()3/111

ذیل عنوان چنبره در لغتنامۀ دهخدا چنین آمده که این اصطالح به طبقهایی داللت دارد که از
حلقههای پارچهای یا چوبی در کنار هم ساخته میشود و زنان بر سر میگذارند و نیز «چنبره زدن»
به درهمپیچیدن و حلقههای ریز و درشت مار به دور خود اشاره دارد( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه)
بنابراین؛ تفاوت «چنبر» و «حلقه» را در معنی جمع و اِفراد آن دو میتوان دانست« .حلقه» بر اِفراد
داللت دارد و به معنی یک حلقه است ،اما «چنبر» مجموعۀ چند حلقه است که گرد هم جمع شدهاند.
«چنبر زلف» حلقۀهای درهم زلف ،و «حلقۀ اقبال» ،حلقۀ در اقبال را ترسیم کرده؛ البته ،فریبکاری
زلف و تحذیر حافظ از آن ،چنبرۀ مار ،و تشبیه پنهان زلف به مار را هم تصویر کردهاست.
ذکههر رخ و زلاااف تاااو دلااام را

وردی اسااات کاه صااابح و شاااام دارد ()1/772

«ذکر» هم به معنی یاد و یادکرد و هم به معنی چیزی که بر زبان رود به کار رفتهاست( .ن.ک.
دهخدا :711 ،ذیل واژه) در معنی دوم با «ورد» مترادف است .اما ورد صفت پیوستگی و دوام را
افزون بر «ذکر» دارد .از اینروست که ورد زلف و رخ ،صبح و شام بر زبان حافظ جاری است.
غهزلسااارایی ناااهیااد صااارفااهای نبرد

در آن مقاام کاه حافظ برآورد آواز ()3/852

مالح مینویسد :کلمۀ آواز ،هم به معنای بانگ و لحن است و هم به نوعی از موسیقی اطالق
میشود که وزن آزاد دارد و در قدیم به آن «نواخت» میگفتند (مالح .)54 :7323 ،چامه که اعراب
آن را «غزل» یا «قول و غزل» گویند ،تصنیفی است عاشقانه ،اشعارش بنابر معمول دوازده هجایی بوده
و آهنگ آن نیز وزنی نسبتاً سبک داشتهاست» (همان )791 :با این تعریف ،غزل و آواز در این بیت،
به معنی خوانندگی و ترانهسرایی؛ و باهم مترادفاند .ولی ازآنجاکه غزل ،قالب شعری حافظ نیز
هست ولی آن را به ناهید نسبت داده ،موجب آشنازدایی و اعجاب در معنی بیت گشتهاست.
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جهان پیر رعنا را ترحم در جبلّت نیست

ز مهر او چه میپرسی درو همّت چه میبندی ()5/114

ترحّم به معنای بخشودن و مهربان شدن است و با لفظ «کردن» و «آمدن» و «فرستادن» به کار
میرود( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه) معنی ترحّم ،تأثیرپذیری و تغییر را در خود دارد .ولی «مهر»
معنای ثبوت و دوام محبت را بیشتر از «ترحم» در خود دارد .حافظ میگوید :جهان حتی یک
دلسوزی و ترحم زودگذر هم ندارد؛ پس چطور از او محبت دائم طلب میکنی؟
منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سالم

پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس (8/891

بانگ بر صدای بلند اطالق میشود؛ اما صدا لزوماً ویژگی بلندبودن را با خود ندارد؛ از اینرو
نسبت صدا به ساربان و بانگ به جرس کامالً متناسب است.
فردا شراب کوثر و حور از برای ماساات

و امروز نیز سااااقی مهروی و جام می ()9/183

«شراب» نسبت به «می» معنای عامتری دارد و بر هر نوع شراب سکرآور و غیرسکرآور داللت
دارد .عالوهبر این ،شراب یک اصطالح قرآنی است «و سقاهم ربُّهم شراباً طهوراً» (دهر )87 ،و لزوماً
سکرآور نیست .حافظ بهدرستی ،شراب را به بهشت و می را به دنیا نسبت دادهاست.
حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع ()8/838

شاااراب خااانگیام بس می مغااانااه بیااار

در این بیت ،رفیق و حریف مترادفاند و به معنای همدم و انیس به کار رفتهاند؛ اما «حریف»
به طور خاص ندیم و معاشر مجالس خاصه در محافل عشرت و لهو را گویند( .دهخدا :7311 ،ذیل
واژه) که این بیت نیز شاهدی بر این تعریف است.
گه چون نساایم با گل ،راز نهفته گفتن

گه سههرّ عشااقبازی از بلبالن شاانیدن ()1/338

سرّ در یکی از معانی خود ،به معنای جماع و نکاح است (دهخدا :7311 ،ذیل واژه) که در این
معنی با عشقبازی متناسب است و در معنی دیگر هممعنی راز است.
مارو بااه خها نۀ ارباااب بایمااروت دهر

که گنج عافیتت در سرای خویشاتن است ()9/54
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«سرا» معنای بزرگی و شکوه را بیشتر از لفظ «خانه» دارد و در ترکیبات سراپرده ،بستانسرا و
امثال اینها به کار میرود .همین اختالف معنا ،خانۀ ارباب بیمروت دهر را بیارج و سرای خویشتن
آدمی را ارجمند گردانیدهاست.
جمال صاورت و معنی ز امن صحّت توست

کاه ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد ()3/749

نژند :اندوهگین ،افسرده ،خشمگین( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه) دژم :پژمان و اندوهگین و از غم
پژمرده .دژم داشتن چهره ،گرفتگی و عبوسی و اخمآلودگی دادن به رخسار (همان :ذیل واژه).
نژند بر اندوه و خشم به طور عام داللت دارد که بر غم و اندوه درونی نیز داللت دارد؛ اما دژم
خشمی است که بر چهره نمایان است .حافظ این دو را با توجه به معنایشان بهدرستی به ظاهر و باطن
نسبت دادهاست.
درِ سااارایِ ماغااان رفااتااهبود و آب زده

نشاسته پیر و صالیی به شیخ و شاب زده ()7/187

«شیخ» و «پیر» در لغت ،بهمعنی سپیدموی و شخص مُسن است؛ و در اصطالح صوفیان ،به معنی
پیشوا و رهبری است که سالک بیمدد آن به حق واصل نمیشود (ن.ک .رجایی)22 :7315 ،؛ اما
در این بیت ،شیخ در ارتباط با «شاب» به معنی جوان به کار رفته و تنها به فرد مسن داللت دارد ولی
پیر بار عرفانی دارد و با آن متفاوت است .در اینجا ،دو واژۀ مترادف با تغییر بافت ،تغییر معنی
یافتهاند.
نرگس طلبد شایوۀ چشم تو زهی چشم

مساکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست ()1/93

در لغتنامۀ دهخدا ذیل کلمۀ «دیده» آمده :قسمتی از چشم که بدان بینند یا جزیی از جهاز بینایی
که پلک و مژه از آن مستثنا است( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه) با این تعریف« ،دیده» چشم است بدون
توجه به جنبههای زیبایی آن مثل مژه ،پلک و حاالت آن .از این جهت است که برای برتری نهادن
معشوق به نرگس ،چشم را به معشوق و دیده را به نرگس نسبت دادهاست! «چشم معشوق در غزل
فارسی مکرّر به نرگس تشبیه شدهاست؛ اما همیشه زیباتر از گل نرگس بودهاست( ».استعالمی:7323 ،
ج )818 ،7عالوهبراین ،نرگس چشمدریده و بیحیاست زیرا پلک و مژهای برای برهم نهادن ندارد!
 -4-2-2عینیکردن معانی ذهنی بااستفاده از واژگان مترادف
حافظ معانی ذهنی را با معانی عینی مترادف آن ،تصویری و عینی میکند.
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ای که بر مه کشاای از عنبر سااارا چوگان

مضطرب حال مگردان من سرگردان را ()1/3

مضطرب و سرگردان مترادفاند؛ با این تفاوت که «سرگردان» که معنی چرخش و گردیدنِ سر
را هم در بردارد .معنی بیت اینکه :ای معشوق که عنبر سیاه و خالص زلفت را بر ماه چهرهات
کشیدهای /یا اینکه با عنبر سارای چوگان زلفت هالل ماه را نشانه میگیری ،حال من سرگردان را
پریشان نکن .اما سر ،گردانی و شباهت سر به گوی ،تصویری دیگر در ذهن خواننده میآفریند :ای
معشوق که سر من گویِ گردانِ چوگان زلف توست( ،مجازاً :جان من در چنتۀ قدرت زیبایی
توست) ،حال مرا مضطرب نکن! بعضی از شارحان به ایهامی که در کلمۀ «سرگردان» هست اشاره
کردهاند« :سرگردان -در لغت یعنی سری که گیج میخورد اما در اصطالح به معنای حیران است و
به قرینۀ چوگان معنای غلطیدن را ایهام میکند مثل همانکه صفت گوی واقع شدهبود» (سودی،
 :7399ج )11/7نیز؛ (ن.ک :هروی ،همان :ج.)11/7
یااار مااا چون گیرد آغاااز سههمها

قدساایان بر عرش دسههتافشههان کنند ()9/731

دستافشانی هممعنی سماع است و حرکت آن را تصویری میکند .عالوه براین ،به معنی
بخشندگی است.آوردن «دستافشان» به جای «سماع» در مصرع دوم ،غلو بیت را بیشتر کردهاست.
 -5-2-2ایجاد ترادف و هممعنایی بین دو عبارت متضاد
حافظ از مؤلفههای دستوری نفی و اثبات ،برای هممعنیکردن واژگان متضاد استفاده میکند .گاهی
نیز مفاهیم متضاد در بعضی مؤلفههای معناییشان مترادف هستند.
کوتهه نکنهد بحااث سااارزلف تو حااافظ

پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت ()3/23

«پیوستگی» و «کوته شدن» ،دو امر متضاد است؛ که با اثبات یکی و نفی دیگری به ترادف و
هممعنایی کشیدهاست.
زاهاد از کوچاۀ رندان بهسههالمت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامیچند ()5/728

در این بیت« ،خرابت نکند» میتواند جانشین «بهسالمت بودن» باشد .دو فعلی که جایگزین
یکدیگر شدهاند درحقیقت ،مترادفاند .اما اجزای آن متضاد هستند که ترکیب آنها در فعل مرکب
و نفی خرابی در یکی و اثبات سالمت در دیگری ،تضاد را به ترادف کشاندهاست .مصراع دوم را
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اینگونه نیز میتوان تعبیر کرد :تا از صحبت بدنامی چند در سالمت بمانی .غیر از اعجاب حاصل از
ترکیب معنای مثبت و منفی فعل ،ایهامی که در کلمه «خراب» هست معنای دیگری را هم به بیت
اضافه میکند :زاهد از کوچۀ رندان به سالمت بگذر ،مبادا همنشینی با رندان (گذشتن از کوچۀ
رندان) تو را مست کند.
گر ماه مهرپرور من در قبا رود ()3/884

خورشاید خاوری کند از رشااک جامه چا

قبا :قباء ،جامه پوشیدنی را گویند که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش را
با دکمه به هم پیوندند (دهخدا :7311 ،ذیل واژه).
در این بیت ،اصطالح «در قبا رفتن» ،جانشین «جامه چاک کردن» شدهاست .در قبا رفتن به معنای
پوشیدن قبا است و جامه چاک کردن ،پاره کردن و برهنه شدن از جامه است که در این معنی،
متضاد ند .هرچند در اصطالح در قبا رفتن ،سخن از پوشیدن است ،اما قبا ،جامۀ جلو باز است؛ یعنی
معشوق نیمهبرهنه است نه پوشیده! پس درحقیقت خورشید پیراهن جلوبسته خود را قبا میکند که
شبیه معشوق شود! بر این اساس ،این بیت را میتوان به دو صورت معنیکرد -7 :وقتی ماه مهرپروردۀ
من قبا میپوشد ،خورشید از حسادت و ناراحتی جامه بر تن خود پاره میکند -8 .خورشید برای
اینکه شبیه ماه مهرپروردۀ من شود جامهاش را از جلو میشکافد تا قبا شود و مانند او برهنه شود که
در این معنی مترادف است.
 -6-2-2آمیختن حوزههای معنایی مختلف
گاهی حافظ واژگان مترادف را از حوزههای معنایی مختلف انتخاب میکند و آن دو حوزه را در
معنای مشترک ،برابر و مترادف میگرداند.
ظه ّ ممدود خم زلف توام بر سااار باد

کاندرین سههایه قرار دل شاایدا باشااد ()9/751

«ظلّ ممدود ،یعنی سایۀ پایدار یا ماندگار .این تعبیر باید متأثر از عبارت دعایی مُدَّ ظلّه باشد که
اهل مدرسه به کار میبرند و در غزل عاشقانه تعبیر بیگانهای است!» (استعالمی :7323 ،ج.)154/7
حافظ این اصطالح مدرسهای را با نسبت دادن به زلف و مترادف کردن با «سایۀ زلف» با تعبیرات
عاشقانه آمیخته و بهجای دعای تأبید برای ممدوح یا معلم مدرسه ،برای گیسوی معشوق دعای تأبید
میکند که به نوعی در معنی بیت طنز آفریدهاست.
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وز برای صاااید دل در گردنم زنجیر زلف

چون کمند خسرو مالکرقاب انداختی ()77

«رقاب» جمع «رقبه» و ترجمۀ عربی «گردن» است .تعبیر زنجیر زلف بر گردن داشتن ،یک تعبیر
غزلی و عاشقانهاست .اما مالک رقاب ،یک اصطالح مدحی است و توصیف قدرت ممدوح است.
حافظ با جابهجایی این واژگان ،بافت عاشقانه را به مدحی پیوند زدهاست.
 -7-2-2هممعنیسازی با واژگانی که یکی از آنها ایهام دارد.
در این روش ،جانشینی میان دو کلمۀ مترادف صورت میگیرد ،با این تفاوت که یکی از طرفین
(بیشتر طرف دوم) ایهام دارد و در یکی از معانیش ،با واژۀ دیگر؛ مترادف است.
رقیبم سااارزنشها کرد کز این باب رخ برتاب

چاه افتااد این سااار ما را که خاک در نمیارزد
()3/757

واژۀ «باب» ایهام دارد و به دو معنای «در» و «موضوع» به کار رفتهاست که در معنای نخست ،با
واژۀ «در» در مصرع دوم مترادف است.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

به صااورت تو نگاری ندیدم و نشاانیدم ()7/388

«نگار» در معنای نقش و نگاشته ،مترادف با نقش و در معنای بت ،استعاره از معشوق است .دو
معنی استنباط میشود -7 :بهزیبایی نقش نگاشتۀ تو ،هیچ نقشی ندیدم و نشنیدم -8 .نگار و بتی مانند
تو را جایی ندیدم و نشنیدم.
من هماان باه کاه از او نیاک نگه دارم دل

کاه باد و نیاک ندیدسههت و ندارد نگهش
()3/823

عبارت «ندارد نگهش» ایهام دارد .همنشینی این واژه با فعل «ندیدست» در مصراع دوم ،معنی
«نگاه نمیکند» را نیز متبادر میکند .حافظ میگوید :معشوق بیتجربه است و به دل من نگاه نمیکند؛
و یا از دل من نگاهداری نمیکند.
امیااد در کمر زرکشاااات چگونااه ببناادم

دقیقهای است نگارا در آن میان که تو دانی ()9/119

«کمر» به معنی کمربند است .و «میان» در مصراع دوم مترادف آن است .برای معنی «کمر» و
«میان» (ن.ک .دهخدا :7311 ،ذیل واژه) «میان» در معنای میانه و در بین هم به کار رفتهاست .ایهام
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در کلمۀ میان دو معنی برای بیت آفریدهاست -7 :در آن در آن بین موضوع مهمی هست که فقط تو
میدانی -8 .نکتۀ باریکی (کمر) در آن کمربند است که فقط تو میدانی.
ساااقیا در گردش ساااغر تعلل تا به چند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش ()1/819

«دور»؛ هممعنی با «گردش» در مصرع اول است .اما در معنی روزگار و ...نیز مد نظر حافظ
بودهاست .به قول خرمشاهی ،با توجه به «تسلسل» ،اصطالحی فلسفی را به یاد میآورد (خرمشاهی،
 ) 214 :7315که مانند تسلسل ،از محاالت است .اما حافظ با جادوی سخن آن را به حیطۀ امکان
کشاندهاست.
ماجرای دلِ خونگشاااته نگویم با کس

زآنکه جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم ()2/335

در این بیت« ،دمساز» ایهام دارد؛ سازندۀ دم یا خون ،و همنشین و همدم .نخستین معنایی که از
این بیت به نظر میرسد این است که ماجرای دل خونین یا غمزدهام را به کسی جز تیغ غمت
نمیگویم چون که بهجز او مونس و همدمی ندارم .اما نسبتهایی که میان خون ،تیغ و دم وجود
دارد و اینکه خنجر موجب ریختن خون میشود ،ذهن را به معنای دیگری میکشاند :ماجرای دل
خونینم را جز به خنجر غم تو نمیگویم؛ زیرا بجز این خنجر ،کسی دیگری خون دلم را نمیریزد
(اوست که دلم را خونین میکند) .میان «دم» ،در واژۀ «دمساز» به معنی سازندۀ دم یا خون و «خون»
در خونگشته ،رابطۀ جانشینی برقرار است و دم مترادف خون است.
بهادۀ لعاال لبش کز لااب من دور مباااد

راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست ()3/91

راح ،در لغتنامۀ دهخدا به دو معنی شراب و شادمانی آمدهاست( .دهخدا :7311 ،ذیل واژه)
راح در معنای شراب ،جانشین «باده» و مترادف آن است .حافظ میگوید :بادۀ لب معشوق -7 :شراب
روح کیست؟  -8موجب شادمانی روح کیست؟
ماگار بااه روی دلآرای یااار مااا ور نی

بااه هیچ وجهه دگر کااار برنمیآیااد ()1/831

در این بیت« ،وجه» به سه معنی روش و صورت و پول نقد به کار رفته و ایهام دارد .حافظ
می گوید :مگر با صورت زیبای معشوق ما و گرنه با صورت هیچ زیباروی دیگر و یا به هیچ طریق
دیگر ،و یا هیچ قیمتی دیگر ،کار عاشقی ما بر نمیآید (امکانپذیر نیست).
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چشااامت از ناز به حافظ نکند می  ،آری

سهرگرانی صفت نرگس رعنا باشد ()1/751

سرگرانی :خشم کردن ،بیاعتنایی ،تکبر ناز کردن .میل :کج گردیدن در خلقت( .دهخدا:7311 ،
ذیل واژه) در این بیت« ،سرگرانی» ،ایهام دارد؛ به دو معنی کج شدن سر و بیاعتنایی ،به کار
رفتهاست .سرگرانی در معنای نخست ،با میل هممعنی و مترادف است .میل و سرگرانی گل نرگس
بهخاطر سنگینی گل بر ساقۀ علفی آن است و سرگرانی چشم معشوق ،بیاعتنایی او به عاشق است.
 -8-2-2فراوانی ابیات دارای معانی مترادف در غزلیات حافظ
جدول شمارۀ .7فراوانی دادهها
عنوان

تعداد ابیات

درصد

مترادف

791

%12

ایهام و مترادف

11

%88

مجموع

871

%744

 -3نتیجهگیری
حافظ در کل غزلیات خود که  1733بیت است ،حدوداً در  871بیت ،واژهها یا عبارات مترادف به
کار برده که حدود  5درصد از ابیات او را تشکیل میدهد .حافظ برای آفریدن معانی مترادف،
راهکارهایی اندیشیدهاست؛ ازجمله اینکه جمالت ،عبارات و یا ترکیبهای مترادف میسازد .او
ویژگیهای دستوری و معنایی واژگان را بهطور کامل میشناسد و واژگان را با تمام قابلیتهای
زبانی و معناییشان باهم مقابله میکند .حافظ میداند که هر واژه مؤلفههای معنایی مختلفی دارد و
باتوجه به اینکه هیچ دو واژهای در تمام معانیشان ،با هم متضاد یا متراف نیستند ،با تقابل مؤلفههای
مترادف یا متضاد ،تضاد یا ترادف ایجاد میکند .حافظ در جانشینکردن واژگان شگرد ویژهای دارد.
وی واژگان مترادف را به هم معطوف نمیکند؛ بلکه یکی را در جملهای مستقل ،جانشین دیگری
میکند .این امر سبب میشود که عالوهبر اینکه بخشی از معنای مترادف تکرار شود ،واژه دوم،
استقالل معنایی خود را نیز حفظ کند و ابعاد دیگری را از معنای واژه بنماید .این امر موجب گسترش
معنی بیت میشود .این شگرد ،به حافظ قدرتی شگفت در آفریدن معانی بدیع و چندپهلو میبخشد.
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او عالوهبر اینکه تمامیت یک واژه را با قابلیتهای معنایی و دستوری میشناسد ،با شگردهای
هممعناسازی نیز آشناست .آنچه زبانشناسان از آن شمول معنایی و هممعنایی نسبی تعبیر میکنند،
بیشباهت به روابط مجازی واژگان نیست .حافظ با نگاه دقیق خود روابط پنهان مجازی واژگان را
میبیند و با جانشینکردن این واژگان ،آنها را در آن بخش از معنی و رابطه ،مشترک و هممعنی
میسازد .نکتۀ دیگر ،توجه حافظ به تفاوت معنایی واژگان در بافتهای مختلف است .این آگاهی
به او این توان را بخشیده که بتواند حتی واژگان متضاد (آب و آتش) را در بافتها و ترکیبات کنایی
(آب خرابات و آتش میخانه) ،هممعنی گرداند .نکتۀ دیگر اینکه گاهی حافظ برای هممعناسازی،
مؤلفههای معنایی یک واژه را در یک عبارت و جملۀ توصیفی به کار میبرد و آن عبارت وصفی را
جانشین و معادل معنایی واژۀ موصوف میگرداند .البته این عبارات وصفی ،همیشه بر معنی حقیقی
واژه داللت نمیکند ،گاهی این توصیفها معنی کنایی واژه را در بردارد .این روش نیز معادل
هممعنایی وصفی است که زبانشناسان از آن هممعنایی توصیفی یا تحلیلی عبارت میکنند .نکتۀ
آخر اینکه حافظ تنها برای مترادفسازی و تفسیر واژگان ،مفاهیم مترادف را به کار نمیگیرد؛ بلکه
وی با شگرد خاص خود که جانشینسازی مفاهیم مترادف است ،معنی و لفظ را در خدمت
هنرنماییهای بالغی در ابیاتش به کار میگیرد .به تعدادی از کارکردهای هنری این شگرد زبانی
اشاره میکنیم:
 -7تناقضآفرینی و ایجاد شگفتی در معنی بیت:
 در واژگان مترادف ،کارکردهای معنایی متضاد مییابد و تضاد میآفریند. در واژگان متضاد ،کارکردهای معنایی مترادف مییابد و ترادف میآفریند. از مؤلفههای دستوری نیز برای ساختن واژههای مترادف استفادهمیکند؛ بدینگونه که با نفی واثبات افعال متضاد ،موجب هممعنایی آنها میشود.
 -8در هممعنیسازی واژگان ،کارکردهای معنایی مختلف را در نظر دارد و با جایگزین کردن
واژگان ،عالوهبر معنی مشترک ،معانی غیرمشترک را هم بهکارمیگیرد .این امر بر دامنۀ معنی
بیت میافزاید.
 -3گاهی واژگان دومعنایی را جانشین یکدیگر میکند و عالوهبر ترادف ،ایهام نیز میآفریند .حدود
 82درصد از عبارتهای مترادف حافظ ،ایهام نیز دارند.
 -1واژگان هممعنی را از حوزههای معنایی مختلف جایگزین یکدیگر میکند :مثالً
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 در بیتی که به مدح میپردازد (تخلص در قصیده) واژگان مدحی را جانشین واژگان غزلی میکند.و تغزل را به مدح میآمیزد.
 گاهی هم پیوند و هممعنی کردن حوزههای متفاوت معنایی موجب طنز کالم او میشود. گاهی با این روش ،مفاهیم ذهنی را با مفاهیم عینی ،مترادف و جایگزین میکند و موجب تصویریو عینی کردن این مفاهیم میشود.
 -5گاهی ترکیبات و عبارات توصیفی را برای هممعنیسازی ،جایگزین واژگان و عبارات موصوف
میکند .حافظ با این روش:
 با توصیف تازهای بر مفاهیم کلیشهای شعری ،موجب تازگی تصویر و معنی میشود. گاهی برای آفریدن تصویر ،توصیفات کنایی را جایگزین مفاهیم میکند. -9حافظ عالوهبر معنیسازی ،تناسبات آوایی و افزایش موسیقی بیت را نیز در نظر دارد؛ بنابراین
در انتخاب واژگان به تناسبات لفظی با دیگر واژگان بیت نیز توجه دارد.
 -1مهمترین نکتهای که باید بدان توجه کرد ،رعایت تناسبهاست؛ به این معنی که حافظ شناخت
جامعی از واژگان دارد و تمام کارکردهای معنایی یک واژه را میشناسد و به اختالفات جزئی
واژگان مترادف آشناست؛ او بهخوبی میداند که یک واژه ،چه معنی پست و یا واالیی دارد و
یا برای چه بافتی از کالم مناسبتر است؛ برایناساس ،هرکلمهای را در جملۀ مناسب با معنی
همان کلمه به کار میبرد .درحقیقت ،با جانشین کردن کلمات مترادف در جمالت مناسب،
اختالفهای جزیی را در معنای کلمات برجسته میکند و به خواننده در مورد واژگان شناخت
بیشتری میبخشد.
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