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شاهد ما در  است؛حافظ از تکرار معنی برخالف تکرار لفظ در سطح بیت، ابایی نداشته

سنجی بینی و نکتهریزاو از واژگان و عبارات مترادف است.  ۀاثبات این ادعا، استفاد

 ربعالوهزدنی است. وی های معنایی واژگان مترادف مثالدر توجه به اختالف حافظ

 ظاهرهای معنایی این واژگان بهها و حتی گاه تضادبه اختالفمعنایی و ترادف، هم

 ۀتاست. نککار گرفته و هر واژه را در بافت معنایی مناسب به مترادف نظر داشته

م مفاهی حافظدیگر، آرایش واژگان و عبارات مترادف در ابیات اوست؛  توجهقابل

ا در دوم ر ۀآورد؛ بلکه واژدنبال یکدیگر نمی صورت گروه کلمه و بهمترادف را به

کند. این روش، شگرد مستقل دیگری، جانشین واژه یا عبارت نخست می ۀجمل

معانی و آفریدن معانی شگفت و تازه است. آرایش واژگان  در آمیختنجادویی او 

های متناسب با در بافت هاآنبردن  کار ها و بهمترادف، توجه به جزییات معانی آن

توانایی فراوان در آفرینش معانی بدیع و تصاویر هنری شگفت  افظحمعنایشان، به 

بر ایجاد تناسبات لفظی و معنوی، ها، عالوهسازیاست. او با این مترادفبخشیده

معنی در  ۀآفریند و بر ابعاد و گستربدیع، طنزهای ملیح و مخفی و... می هایپارادوکس

، مفاهیم مترادف جانشین یکدیگر حافظدرصد از ابیات 5 حدود درافزاید. هر بیت می

بر مفردات زبان، از معانی کنایی عبارات، در آفرینش این مفاهیم عالوه حافظاند. شده
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 مقدمه -1

ای برای جلوگیری از تکرار واژگان، تفسیر معنی و یا هر نویسندگان و شاعران فارسی، در هر دوره

اند. واژگان و عبارات نظر داشتهسازی معنیدلیل هنری دیگری، به استفاده از واژگان مترادف و هم

ای دارد. او معانی مترادف هژکاربرد آن در بیت، نوآوری وی ۀحافظ در ساختن معانی مترادف و نحو

معنی را در مصراع دوم آورد؛ بلکه عبارت هممعطوف و متتابع پشت سر هم نمی صورتبهرا 

استفاده از مفردات زبان، خود بر معنی سازی، عالوهکند. وی در همجایگزین معنی نخست می

وجه معنی، تنها به تکرار معنی تدر استفاده از عبارات هم حافظسازد. معنی میترکیبات و جمالت هم

شناسد و در جایگزینی این مفاهیم در جمالت های مختلف معنایی هر واژه را میکند؛ بلکه مؤلفهنمی

شد. از این بخرا نیز؛ برجستگی و تشخص می های معناییبر اشتراک معنی، تفاوتمستقل، عالوه

های هنری؛ چون ایجاد تضاد و تناقض در روش در گسترش معنی و گاه ایجاد ایهام و دیگر استفاده

رد، اما او کحافظ قاعدتاً باید واژه یا عباراتی را در مصرع دوم تکرار میجوید. بیت، بسیار سود می

یا  یافته، بلکه در اغلب موارد، مترادفاتی یافته ییرهااز عیب تکرار  فقطنهها سازیبا این جانشین

ی ادبی یا هنری ، ظرافتتربیش، مشتمل بر بار معنائی موردنظربر حمل بار معنایی است که عالوهساخته

زین معنی را جایگپردازد که حافظ، عبارات همپیش رو به بررسی ابیاتی می ۀمقالبالغی است. 

  است.یکدیگر کرده

 مسئله بیان -1-1

قد است. شمیسا معتنظیر عمل کردهها بیژدر انتخاب وا حافظ؛ به شهادت اشعار و شارحان دیوانش،

ها، دقت و وسواس یکی از مشهورترین شاعران ادب پارسی است که در انتخاب واژه است: حافظ

در  تریشببرای اطالع ) استداشته مدنظرو جوانب مختلفی را برای انتخاب یک واژه،  خاصی داشته

ها و ترکیبات، اعجاب هر منتقدی (. دقت حافظ در انتخاب واژه723: 7322شمیسا، ن.ک:  این مورد

مصرع دوم  ۀاز مصرع اول ابیات حافظ، به شکلی دیگر در آیین ایمالحظهقابلانگیزد. حجم را برمی

برخی  دیگرعبارتیبهمصرع است.  است. این انعکاس گاهی شامل واژه، عبارت و یا کلانعکاس یافته

ست خ. در نگاه ناستچه را که حافظ در مصرع اول سروده، در مصرع دوم تکرار کردهآن ۀیا هم

ن اما در عمل بسی فراتر از ایرسد به نظر میو...  از قبیل، تکمیل، تذییل نوعی اطناباین شیوه، 

و بر اثر  یی بگویدمعنی شاعر»که: تکمیل آن است که  است این نکته ضروری ذکر شگردهاست.

که و چنان( 378: 7313)شمس قیس رازی، « تر گرداند.یی دیگر بیاورد که معنی اول را تماممعنی آن
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ه ک ای دیگرای مستقل است بعد از جملهجمله آوردن :تذییل، استآورده جواهرالبالغهصاحب 

از  فقطنهطبیعی است این تکرار  .(847: 7323)هاشمی،  ۀ اول باشدنا یا مفهوم جملعمل بر متمش

ها، متجلی ترین هنرهای او در این تکرارگونهمهمبرخی ارزش کار او نکاسته، بلکه برخالف تصور، 

یا جانشینی عبارات، براساس انواع روابط زبانی و بالغی ایجاد شده که یکی از  است. این تکرارشده

سازی معنیاصلی این تحقیق این است که آیا حافظ در هم مسئلۀاست.  معناسازیها ترادف و همآن

یا  مختلف هر واژهمعانی نظر دارد؛ یا به در ها، تنها تکرار مطلق معنی را کردن آنواژگان و جانشین

نایی، نوعی های معکند و با برجستگی بخشیدن به دیگر شناسهدر بافت جمله، توجه می هاآننقش 

شود: سؤاالتی به ذهن متبادر میرابطه کند؟ در این نسبی و ضمنی بین واژگان ایجاد میمعنایی هم

با توجه به کم بودن مفردات فارسی، چه  -8اند؟ معنا چگونه در ابیات قرارگرفتهعبارات هم -7

 معنی تنها در سطح واژه وعبارات هم -3است؟ رفته کار تدبیرهایی برای آفریدن معانی مترادف به

 با -1است؟ شده سازی استفادهمعنیساده هستند و یا از ترکیبات اضافی و جمالت وصفی نیز در هم

های است، چه کارکردسازی نه در زبان عادی، که در زبان شعر به کار رفتهمعنیکه همتوجه به این

 دارد؟ حافظی در زبان شعر اهنری

 تحقیق ۀپیشین -1-2

ر غزلیات د واژگان انتخاب ۀمعدودی از پژوهندگان سبک حافظ به نحودر میان محققان بسیار، تنها 

های حافظ اییزدبه آشنایی رستاخیز کلماتبخشی از کتاب اند. شفیعی کدکنی در وی نظر داشته

سازی است و دقت او را در گزینش الفاظ تحلیل کرده است. البته به تکرار معنی و مترادفاشاره کرده

ای با در مقاله ( راستگو783-38، 7337است. )ن.ک. شفیعی کدکنی، ه نکردهدر میان واژگان توج

، در مورد انتخاب مناسب واژگان در غزلیات حافظ، «های حافظمهندسی سخن در سروده»عنوان 

ت و اساساً اسالبته وی به انتخاب نخستین واژه نظر داشتهراستگو معتقد است: است. بحث کرده

(. 28-95، 7323مترادف مطرح نیست. )ن.ک. راستگو،  ۀکردن واژدوم و جانشین ۀانتخاب واژ

اظرها و ها، تنگسترده به بررسی تناسب صورتبهنیز  دریا لب ۀگمشدپورنامداریان در کتاب 

است )پورنامداریان، های مناسب با عاطفه و تداعی معانی و... در اشعار حافظ پرداختهفضاسازی

ان ها حافظ با عنو، به دو مورد از جایگزینیهای حافظیادداشتشمیسا در کتاب (. 741-712: 7328

بدل بالغی در غزلیات ۀ در رسال هرسینی رحیمی(. 143: 7322است )شمیسا، بدل بالغی، اشاره کرده
ر غزلیات ها دبه بحث جانشینی واژگان در سطح بیت براساس روابط زبانی و بالغی میان آن حافظ
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(. 7335، رحیمی هرسینیاست )ن.ک: را مفصالً شرح داده شیوه اینو کارکردهای  تهحافظ پرداخ

 بررسی واژگان مترادف در غزلیات حافظ نیافتیم. ۀاما تحقیق مستقلی دربار

 ضرورت تحقیق -1-3

ارحان ش ازنظرهای دیگری از معنی ابیات را که ، بخشحافظمعنایی واژگان در ابیات توجه به هم

چینش  ۀدر نحو حافظی از سبک تربیشکند و از طرفی، به ما شناخت است آشکار میمغفول مانده

 دهد.ها میواژگان و ارتباطات معنایی آن

 بحث  -2

 ابتدا ،در این پژوهش بحث جایگزینی واژگان مترادف در غزلیات حافظ مطرح است کهازآنجایی

تعریفی  پسس ،پرداخته خواهد شد «مترادف»شناسان و منتقدان از زبان های مختلفتعریفبه تشریح 

ر اساس ابیات حافظ ب ،در ادامه. شودمیجانشینی واژگان در ابیات حافظ ارائه  ۀو شیو «بدل بالغی»از 

؛ شودی نسبت به نظر گذشتگان دارد، تحلیل میتربیششناسان که دقت و شمول های زبانبندیدسته

در انتها  ،دهشبررسیمفاهیم  کارگیریبهرا در  معنایی هر واژه و ابتکار وی هایمؤلفهتوجه حافظ به 

 .شودداده می زبانی در ابیات وی نشان ۀکارکردهای هنری این شیو

 مترادف -2-1

« تتابع» معنایترادف در لغت، به»آیند: گویند که در پی همدیگر میمعنی میمترادف به کلمات هم

)ابن  «معنای آمدن چیزی است پس از چیز دیگرو آن به« تبع بعضه بعضا»یعنی « الشیءترادف»است. 

لفظ و معنی از دیرباز  ۀ( رابطذیل واژه/ 8: ج7141؛ ابن فارس، : ذیل واژه/ 3: ج7142منظور، 

ر کالم گاهی د»گوید: لفظ و معنا می ۀاست. سیبویه دربارشناسان بودهبالغیون و زبان موردتوجه

 در معنایی واحد ظ، در معناست )همچون جلس و کتب( و گاه اختالف دو لفظعرب اختالف دو لف

است )مانند سیف و صارم( و گاه اتفاق در یک لفظ و اختالف در چند معنا )مانند لفظ عین در معانی 

شناسان؛ در گذشته به اختالف معنی واژگان مترادف نظر ( لغت2-1/ 7: ج7141)سیبویه، « مختلف(

اند: تهاند. ظاهراً طرفداران ترادف دو دسبندی دقیقی برای آن ارائه نکردهتعریف و دستهاند ولی داشته

یگر وقوع د ۀاند. دستای که مفهوم آن را گسترش داده و وقوع آن را به هیچ قیدی مقید نساختهدسته»

د رازی محدوکند. از گروه اخیر، اند که کثرت وقوع آن را محدود میآن را به شرایطی مقید کرده

و  "فسی"است. به نظر او بودن ترادف را به تطابق دو معنا بدون کمترین تفاوت محدود کرده

نیس، )ا« مترادف نیستند. چون، در دومی مفهوم برّندگی که افزایش معناست، وجود دارد. "صارم"
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ان ایی واژگشناسان معتقدند که تغییرات معن( بسیاری از لغت711: 7325؛ مختار عمر، 715: 7395

 هرت که توان گفبا جستجوی موشکافانه در هر زبان می»حاصل تغییرات اجتماعی و تاریخی است. 

حقیقتاً تنها یک معنا دارد و اگر یک لفظ دارای چندین معناست، باید آن را در سیر تحوالت  لفظ

ود و کاربرد خ تاریخی یا تغییرهای داللی و اسباب دیگر جستجو کرد. زیرا یک لفظ در طول حیات

ختلفی است و این تغییرها، معانی مآن نزد افراد یک زبان، تغییرهای گوناگونی را در معنای خود داشته

: 7319؛ بنت الشاطی، 13-12: 7331؛ المنجد، 7/84: ج7313)مظفر، « کند.برای یک لفظ تولید می

نز کند. الیی بازگو میتربیشهای واژگان مترادف را با دقت شناسی جدید اختالف( زبان887

(John, Lyons )نی معباشند، همالفاظی که یک معنی داشته»نویسد: معنایی میدر تعریف هم

داند؛ بلکه معنایی را صرفاً محدود به واژگان ساده نمی( وی هم37: 7337)الینز، « آیند.می حساببه

ی معنی معنایی را یکساندهد. و مالک همبه الفاظی که ساختمان ترکیبی دارند؛ نیز، تعمیم می را آن

نیز  (Crause)( کروز جاهمانمعنایی مطلق قائل است. )داند، نه شباهت معنایی و به وجود هممی

( از سوی دیگر صفوی اعتقادی به 751: 8441کند. )کروز، معنایی مطلق را قاطعانه رد نمیوجود هم

معنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی ت که در هیچ زبانی هممعنایی مطلق ندارد و بر این باور اسوجود هم

ار روند و ک یکدیگر به جایبهتوان یافت که در تمامی جمالت زبان بتوانند ای را نمیهیچ دو واژه

در  (Frank Palmer ) ( پالمر749: 7323تغییری در معنی آن زنجیره پدید نیاورند. )صفوی، 

ها است. این واژهنامیده( synonymy)« یکسانی معنی»معنای  به «معناییهم»شناسی، ترادف را زبان

واقعی در  معناییاند و او معتقد است که همدیگر قرار گرفتهمعنایی با یکمعنا هستند یا در همیا هم

 :است قائلها پنج تمایز ندارند و میان آن معنا یکای دقیقاً ها وجود ندارد و هیچ دو واژهمیان واژه

ای خاص از زبان تعلّق دارند. برای مثال، یکی از این دو گونهها، بهواژه این از گروهی: نخست 

 دیگر. ۀدیگر در منطق ۀکاربرد دارد و واژ تربیشای مترادف در منطقه ۀواژ

لفظی در یک معنا معنا هستند. مثالً دهای مختلف همها و کاربرمعنا در سبکهم ۀواژ چند: دوم

 کار رود. به غیرادبیای و لفظی در همان معنا در سبک محاورهادبی باشد و 

 کهدرحالیعاطفی یا سنجش معنایی، از یکدیگر متمایزند  ازنظرها تنها واژه از برخی: سوم

 جو و خسیس و مقتصد.باز، صرفهمرد و سیاستمعنایشان یکسان است. نظیر: دولت
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ای در ارتباط با واژه اند، یعنی آوردن واژهمحدودیتنشینی در هم ازنظرها واژه از برخی: چهارم

 ۀرود و واژکار می )فاسد( که برای گوشت خوک و کره به raneid ۀخاص میسر است. نظیر واژ

addled مرغ و مغز کاربرد دارد.)فاسد( فقط برای تخم 

روی هم قرار ها نزدیک به هم یا بر رسد که معنای برخی از واژهطور به نظر میاین: پنجم

به حد »، «غبال»های معنایی با یکدیگرند، نظیر واژهها در مفهومی سست در همگیرد. یعنی این واژهمی

ند در معنا باید بتوانواقعاً هم ۀپالمر معتقد است دو واژ«. شایسته»، «کامل»، «جاافتاده»، «رشد رسیده

د معنا اصالً وجوهای کامالً هممفهوم، واژهجای یکدیگر بنشینند، ولی در این ها بهتمامی جایگاه

حد ای یک معنای واباشد که هیچ دو واژهتواند این نتیجه را داشتهمی مسئلهخارجی ندارند و همین 

کنند. صفوی انواعی تقسیم میشناسان واژگان مترادف را به ن(. زبا777-745ندارند )همان: 

معنایی کند و بر این باور است که در هملی و ضمنی تقسیم میمقید، تحلی معنایی را به انواع بافتهم

کار روند. در  جای هم بهتوانند جایگزین یکدیگر شوند و بهمقید، دو واژه در بافتی خاص می بافت

نی مع، هماست واژههای معنایی آن مؤلفه دربردارندۀمعنایی تحلیلی یک واژه با عبارتی که هم

معنی ضمنی تلقی توان هممعنایی ضمنی، دو یا چند واژه را می، در همدرنهایتآید و می حساببه

(. الینز انواع 743-742معنی شوند )صفوی، همان: شان با هم همدر مفهوم ضمنی کهدرصورتیکرد، 

نایی تقریبی معمعنایی نسبی و همکند که همداند و تأکید میمعنایی را نسبی، تقریبی و مطلق میهم

 ترتیباینبهشود شمول معنایی تعریف می مسئلۀمعنایی نسبی با التفات به نباید یکی پنداشت. همرا 

روند معنی نسبی به شمار میباشند، همشمول معنایی متقارن قرار داشته ۀکه اگر دو واژه در رابط

نیز  yاشد و ب yزیر شمول  xاگر»نویسد: معنایی نسبی می(. صفوی در تعریف هم38)الینز، همان: 

معنایی هم الینز معتقد است: (.39: 7337)صفوی، « اندمعنی نسبیهم yو  xگیرد،  قرار x شمول زیر

که در یک  که دو واژه ترتیباینبهشود؛ های معنایی تعریف میحوزه مسئلۀتقریبی با التفات به 

مین امر و ه اندمتفاوتشان با هم های معناییکم در یکی از مؤلفهگیرند، دستمعنایی قرار می ۀحوز

گر ها جایگزین یکدیبافت ۀاند، نتوان در هممعنی تقریبیای را که با هم همهژشود دو واسبب می

ریبی معنایی تقمقید را هم معنایی ضمنی و بافتتوان انواع هم(؛ بنابراین میجاهمانساخت )الینز، 

معنی هستند و در دیگر های معنایی خود هماز مؤلفهدانست، زیرا این واژگان تنها براساس یکی 

مفهومی که هم شامل »کند: گونه تعریف میمعنایی مطلق را اینها اختالف دارند. الینز هممؤلفه

معنایی مطلق را (؛ و هم38)همان: « گیرد.برمی معنایی نسبی را درشود و هم، هممعنایی مطلق میهم
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معنی توصیفی دو لفظ زمانی هم»گوید: (؛ و می39کند )همان: میمعنایی توصیفی محدود به هم

ظ ها در لفهای موجود در هرکدام، مستلزم حضور همان گزارهآیند که گزارهمی حساببهیکدیگر 

-742نامد )صفوی، همان: معنایی تحلیلی میچه را صفوی هم( آنجاهمان« )دیگر باشد و الغیر.

خواند و بر این باور است که اگر شمول معنایی را استلزام یفی میمعنایی توص(، الینز هم743

اریم که معنایی توصیفی سروکار دتوانیم بگوییم با همگاه زمانی میسویه در نظر بگیریم، آنیک

. معنایی نسبی استای هممعنایی تحلیلی گونه(. بنابراین هم734استلزام دوسویه باشد )الینز، همان: 

مفهومی شمول معنایی دانست که منجر به پدیدآمدن  ۀتوان رابطمعنایی نسبی را میدیگر هم ۀگون

 سویه خواهد بود، نه دوسویه. گردد، هرچند این استلزام یکاستلزام معنایی میان دو جمله می

 بدل بالغی -2-2

، ک: شمیسااست )ن.شدهداند که با حذف ادات به شکل بدل نوشتهشمیسا بدل بالغی را تشبیهی می

های از (. وی نمونهجاهمانداند )(. وی این صنعت ادبی را شگردی برای آشنازدایی می743: 7334

 است:بدل بالغی در شعر حافظ را چنین نشان داده

 توام هیچ گشااااایشااای نشااااد  خم ابرویاز 

 کش خیال منکی شود دست ابروی دوست

 عمر عزیز شاااد تلف این خیال کجوه که در  

 تیر مراد بر هدف کمان از اینست کس نزده

 (143: 7322)شمیسا، 

های بدل )خیال کج و از این کمان( در دو بینیم، نمونههای حافظ میگونه که در نمونههمان

منه و اند؛ دو طرف جانشینی )مبدلمنه )خم ابرو و ابروی دوست( قرار گرفتهمستقل از مبدل ۀجمل

ظر حذف نیست. برخالف ناز جمله قابلو بدل بالغی  اندمستقلدستوری از یکدیگر  ازنظربدل( 

قائل  اران؛و همک داند، رحیمی هرسینیمیان واژگان جانشین شده را تنها تشبیه می ۀشمیسا که رابط

( 77ن: ، همارحیمی هرسینی. )ن.ک: اندبه روابط متعدد زبانی و بالغی در میان واژگان جانشین شده

 انی وجودبالغی یا زب ۀها نوعی رابطجانشینی دو مفهوم است؛ که بین آنبدل بالغی »توان گفت: می

منه در مصراع نخست و گیرند. در اکثر موارد، مبدلجدا قرار می ۀطرفین رابطه در دو جمل ..دارد.

 ازآنجاکه( یکی از روابط زبانی میان واژگان، ترادف است. جاهمان« )آید.بدل در مصراع دوم می

یکدیگر  شوند و متتابع نیستند؛ بلکه جانشینعبارات مترادف، به یکدیگر معطوف نمی در این شیوه،

خشی بر اشتراک در بمترادف )بدل بالغی( عالوه ۀدستوری، مستقل از یکدیگرند، واژ ازنظرشده و 

های نوعی از آن استقالل معنایی نیز دارد. حافظ در این روش، به اختالفنخست، به ۀاز معنا با واژ
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خشد و بر بها را برجستگی میمعنایی و کاربردی واژگان مترادف توجه دارد و با این، شیوه تفاوت

 افزاید.معنی بیت می ۀگستر

 پزد دل منز خیااالی کااه می امنخفتهه 
 

 خانه کجاساات شااراب دارمصااد شاابه   خمار 
 

(88/9) 

عنای در مصراع نخست م« نخفتن»خمار و نخوابیدن تنها در بخشی از معنی خود مشترک هستند. 

شود. شراب، مرتفع می ۀعام دارد ولی خمار سردرد و ناآرامی پس از مستی است، که با خوردن دوبار

و علت را به آن  معنی را محدود کرده ۀ، دایر«نخفتن»جای به« خمار دارم»با جانشین کردن  حافظ

 افزوده است.

 حافظ غزلیات در مترادف واژگان بررسی -2-3

رینش بر آفاست که عالوهبرده کار هایی بهمعنایی و ترادف میان واژگان، روشبرای ایجاد هم حافظ

 پردازیم.ها میمعانی مترادف، کارکردهای هنری دیگری نیز دارد که در ادامه به بررسی آن

  مترادف عبارات و واژگان آرایش -2-3-1

 ۀشود که واژآورد. این امر سبب میمستقل در دو مصراع می ۀحافظ واژگان مترادف را در دو جمل

 معنا باشد. این امر موجب توسعنخست هم ۀبا واژ نوعیبهبر حفظ استقالل معنایی خود، دوم، عالوه

و  گیردرمیب درای فراتر از ارتباط دو واژه را معنایی، گسترهشود. البته، گاهی هممعنی بیت می ۀدامن

 کند. معنایی می ۀدو مصراع را تبدیل به دو قرین

  خودراییو  خودبینیکفرست درین مذهب   در عالم رندی نیست  خود رایو  خود فکر
 

(133/74) 

 أکید بر روابط مجازی میان واژگان مترادف ت -2-2-1

نامیم، روابط پنهان مجازی هستند که به دلیل تأکید بر معنایی واژگان میچه را که همگاهی آن

اشد و مجاز ضد حقیقت ب» شوند.میکاربرد آن، مترادف پنداشته تکراربخشی از معنای مشترک و 

ازاء آن یی اطالق کنند که واضع لغت در اصل وضع آن لفظ بهحقیقت آن باشد که لفظ را بر معنی

در استفاده از این صنعت ادبی ابتکار  حافظ. (371: 7313)شمس قیس رازی، « معنی نهاده باشد.

؛ کندجازی را در مصراع دوم جایگزین معنی حقیقی )در مصراع نخست( میای دارد؛ معنای مویژه

این  ۀشود که هر دو واژه در بخشی از معنی، مشترک و یکسان شوند. رابطاین جانشینی سبب می

است  اییمجاز ۀها براساس نوع رابطمعنایی مطلق نیست، بلکه اشتراک معنایی آنهمواژگان اساساً 
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دارند. روابطی چون عموم و خصوص، علت و معلول، الزم و ملزوم و... که موجب که با یکدیگر 

که در تعاریف نیز بدان اشاره شد، الینز  طورهمانشود. شان میاشتراک واژگان در بخشی از معنی

عموم و  ۀعالق توان مجاز به(؛ که آن را می38همان: الینز، کند )شمول معنایی اشاره می ۀبه رابط

متی از کند و قسها تأکید میمجازی آن ۀبا جانشینی این واژگان بر نوع رابط حافظنامید. خصوص 

 کند. ها را برجسته میمعنی مشترک آن

 چرخ بشاااکندش بیضاااه در کاله  بازی
  

 ( 733/8با اهل راز کرد ) شعبدهزیرا که عرض  
 

عموم و خصوص است که در اینجا؛ مترادف شعبده و  عالقۀ بهنسبت بازی به شعبده مجاز 

 از یکه در یک ایهام تناسب وجود دارد« چرخ»و « باز»الزم به ذکر است که بین گری است. حیله

 دارد.  نیز ایهام« بازی» ۀواژ اند.اما در این بیت جایگزین هم نشده اندمترادفبا هم  ،هاآن معانی

 نشین دارد ره گدایکه صدر مجلس عشرت   ا رضعیفان و نحیفان خواری منگر ای منعم به

(787/5) 

معنی نیست، زیرا گدایی، به معنی تکدی و هم« گدا»طور کامل با به« نحیفان»و « ضعیفان»

مجازی دو واژه در این بیت، علت  ۀخواستن است که حاصل و مسبب ضعف و ناتوانی است؛. رابط

 و معلولی است. 

 طرفااه میزنااد ره عقاال  رزفاریااب دختر  
 

  تهها ماباااد تااا بااه قایاااماات خراب طااارم     
 

(833/9) 

« رز»( و ذیل عنوان ذیل واژه: 7318در برهان قاطع، ذیل عنوان تاک، درخت انگور )برهان، 

است. ترکیب طارم تاک ( آمده8/311انگور )همان: ج ۀآن یعنی خوش ۀبر درخت انگور، میوعالوه

م زنند که آن را طارم ههای پیچان تاک داربست چوبی میاست؛ زیر شاخهنیز دلیلی بر این مدعا 

زند آب انگور و توسعاً شراب است که از دختر رز که ره عقل را می نامۀ دهخدالغتگویند. در می

این دو واژه از نوع  ۀ( بنابراین در این بیت، رابط: ذیل واژه7311گیرند. )دهخدا، انگور( می ۀرز )میو

 کل است. جزء به

 تازه ترکیبات ساختن -2-2-2

ست سازد و یا واژگان نخمعنایی و ترادف میان واژگان، ترکیبات تازه میبرای ایجاد هم حافظگاهی 

 دیگر است.  ۀ، توصیف و تحلیلی بر معنای واژکاررفتهبهگیرد. ترکیبات ای به کار میرا به شکل تازه
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 د کشااا، زلف تو دل را همیگویوگفتبی
 

 ت اسااا گفتگوبااا زلف دلکش تو کااه را روی  
 

(53/9) 

است. جدا فتهر به کار« گو»و « گفت»اسم مرکبی است که مترادف با اجزای فعلی آن « گفتگو»

ی دارد. تریشبکردن اجزای این اسم، به افعال آن وضوح و برجستگی بخشیده و بر معنی فعل تأکید 

ن شعری است. تکرار این ترکیب معنی نخستینیز یک عبارت تکراری و یک سنت « زلف دلکش»

ا زلف تو دل ر»وصفی  ۀرا به شکل جمل آن حافظاست. است، فراموشانده« کشیدن دل»آن را که 

ی آن کرده و موجب عینی شدن مفهوم و تازگ تأکید« کشیدن»نوشته؛ با این کار، بر فعل « کشدهمی

أسفانه دهد. متنخستین را دوباره نمایش می ۀشدپردازی معنی فراموشبا این عبارت حافظاست. شده

، عاطفی و معنایی هایاند و اختالفبسیاری از شارحان محترم تنها به کلیت معنی بیت توجه داشته

: 8531؛ سودی، 7/815: ج7329)ن.ک: هروی، : مثالعنوانبهاند. زیباشناختی واژگان را نادیده گرفته

دانست. ی تحلیل ،صفوی ازنظرتوان توصیفی؛ و یا میان این عبارات، میمعنایی را در ( نوع هم7/321ج

ارت معنایی از نوع مطلق نیست. عبکند، همکه یک طرف رابطه، طرف دیگر را توصیف میاما با این

تری معنی خود، نمود معنایی و تأثیر عاطفی کمهم ۀ، نسبت به واژ«گفتگو»و « زلف دلکش»تکراری، 

ه در تعاریف بدان پرداختیم، تفاوت تأثیر عاطفی، از موارد اختالف معنی است ک طورهماندارد؛ 

 (.777)ن.ک: پالمر، همان: 

 ویوصال مج مسهتعد نرر نیسهتی  چو 
 

  بصههریبیکااه جااام جم نکنااد ساااود وقاات  
 

(158/74) 

را « دنمستعد نظر نبو» ۀجمل حافظرود. کار می نادانی و حماقت به معنی به تربیشبصری، بی

توصیفی  معناییبین مفاهیم از نوع هم ۀکند. رابطمی تأکید« نابینایی»و بر معنی  داده قرارمعادل آن 

« راستعداد نظ»است؛ زیرا  تربیشبصری( صفت و دوام آن در طرف دوم رابطه )بی ۀاست؛ اما درج

 آورد. دستبه توان را می

  وصاااال دولات بیادار ترسااامات ندهند    
 

  زدهخوابای تو در آغوش بخاات خفتهه کااه  
 

(188/3) 

ناک و معنی خواببه ؛ و رفته کار به« خفته»ای است که معادل و مرادف ترکیب تازه« زدهخواب»

 معنی نیست. )کامالً خواب(، هم« خفته»بیدار است و دقیقاً با نیمه

 اختب راستنهمکن که هرکه محبت  صنعت
 

 ( 733/9عشااقش به روی دل در معنی فراز کرد )  
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ن بیت در اینویسد: هروی میگری، به معنی ساختن و آفریدن است. اما و صنعت« صنعت کردن»

مترادف است. « راستنه»؛ که با (593: 7329رفته )ن.ک: هروی،  کار معنی نفاق و دورویی به به

معنایی ی همکند. نوعصنعت کردن را توصیف میای است که فعل راست صفت یا کنایهدرحقیقت نه

 توصیفی یا تحلیلی بین دو عبارت وجود دارد.

 مرغ دلم گشاااات هواگیر نهرر  راهاز 

 

 (774/8کن که به دام که درافتاد )نگه دیدهای  

 
بر و تعریفی تازه برآن است. این ترکیب عالوه« دیده»ترکیبی اضافی؛ و عبارت از « راه نظر»

مترادف  در مصراع دوم« نگه» ۀصورت، با واژرفته که دراین کار نیز به« از طریق نگاه»معنی چشم، به 

 است. 

 نیااافاات جهای تر ز دل من غم تو خراب

 

 (349/9نزول ) قرارگاهکه ساااخت در دل تنگم  

 
اه، کند. قرارگحدودی هم آن را توصیف می معنی است، و تاهم« جای»با « قرارگاه»در این بیت، 

یف دو توص که هر کندداللت می معنای آرام گرفتن نیز گرفتن و ماندن، بهبر معنای جایعالوه

بی معنایی قرارگرفتن و آرامش یافتن در ارتباط با خرا کارکردبردن دو کاربا به حافظهستند. « جای»

است،  ویرانهکه: با این که دل من خرابه و است؛ و آن ایندل، نوعی تناقض در معنی بیت آفریده

 موجب آرامش و قرار غم عشق توست.

 ببرد  خرابههات آبزهااد مرا  ۀخارقاا 

 

 ( 71/5بساااوخت ) میخانه آتشعقل مرا  ۀخاان  

 

و بردن در د کار ها را با بهآن حافظدو مفهوم کامالً متضاد هستند، « آتش»و « آب»که با این

عنی مو کنایه از آن است، هم« می»از  توصیفی، که «آب خرابات»و « آتش میخانه»بافت کنایی 

مقید دانست. چون آب و آتش، خارج  معنایی بافتتوان هممعنایی را میاست. این نوع همگردانیده

 از این بافت، متضاد یکدیگرند، نه مترادف!

 های جزیی در معنی واژگان مترادفبه اختالف توجه -2-2-3

معناسازی واژگان به این اختالفات معنایی در همشناسد و های معنایی هر واژه را میحافظ مؤلفه

 برد.می کار دارد و هر واژه را در بافت مناسب همان معنی به توجه

 در نعاال سااامنااد او شاااکاال مااه نو پیاادا 

 

 (81/8صااانوبر پسااات )  باالیبلند او  قهد  وز  
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ود. اما شمیای است که تنها بر طول قامت داللت دارد و با کوتاهی و بلندی توصیف واژه« قد»

نوبر از را در مورد ص« باال»، لفظ حافظصفت جانشین اسم است که بر قامت بلند داللت دارد. « باال»

های ا واجکشیدگی قامت آن را ب« قدِ بلند»بر جلوگیری از تکرار لفظ برده، تا عالوه کار این جهت به

قی در مصراع دوم، موسی« ب» این، تکرار واج برحروف، تصویری کند. عالوه ۀبلند و شکل کشید

 است. بیت را افزوده

 ظدهد حافمی زلفش فریبت چنبرخیاال  

 

ق نگر تااا     (111/3) اقبااال ناااممکن نجنبااانی ۀحل

 
 هایی داللت دارد که ازچنین آمده که این اصطالح به طبق نامۀ دهخدالغتچنبره در ذیل عنوان 

« دنچنبره ز»گذارند و نیز شود و زنان بر سر میمی ای یا چوبی در کنار هم ساختههای پارچهحلقه

( : ذیل واژه7311های ریز و درشت مار به دور خود اشاره دارد. )دهخدا، پیچیدن و حلقهبه درهم

فراد بر اِ« حلقه»توان دانست. را در معنی جمع و اِفراد آن دو می« حلقه»و « چنبر»بنابراین؛ تفاوت 

اند. چند حلقه است که گرد هم جمع شده ۀمجموع« چنبر»لقه است، اما داللت دارد و به معنی یک ح

کاری ؛ البته، فریبدر اقبال را ترسیم کرده ۀ، حلق«اقبال ۀحلق»های درهم زلف، و ۀحلق« چنبر زلف»

 است. مار، و تشبیه پنهان زلف به مار را هم تصویر کرده ۀاز آن، چنبر حافظزلف و تحذیر 

 رخ و زلاااف تاااو دلااام را  ذکههر

 

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

 
ن.ک. است. )معنی چیزی که بر زبان رود به کار رفته هم به معنی یاد و یادکرد و هم به« ذکر»

مترادف است. اما ورد صفت پیوستگی و دوام را « ورد»( در معنی دوم با : ذیل واژه711دهخدا، 

 جاری است. حافظروست که ورد زلف و رخ، صبح و شام بر زبان این دارد. از« ذکر»افزون بر 

 ای نبردسااارایی ناااهیااد صااارفااه  غهزل 

 

 ( 852/3) آوازدر آن مقاام کاه حافظ برآورد    

 
معنای بانگ و لحن است و هم به نوعی از موسیقی اطالق  آواز، هم به ۀکلمنویسد: مالح می

چامه که اعراب  .(54: 7323)مالح،  گفتندمی« نواخت»شود که وزن آزاد دارد و در قدیم به آن می

گویند، تصنیفی است عاشقانه، اشعارش بنابر معمول دوازده هجایی بوده « قول و غزل»یا « غزل»آن را 

( با این تعریف، غزل و آواز در این بیت، 791)همان: « استو آهنگ آن نیز وزنی نسبتاً سبک داشته

 غزل، قالب شعری حافظ نیز ازآنجاکه. ولی اندمترادفرایی؛ و باهم سبه معنی خوانندگی و ترانه

 است.، موجب آشنازدایی و اعجاب در معنی بیت گشتههست ولی آن را به ناهید نسبت داده



 109 جانشین سازی واژگان مترادف در غزلیات حافظ

 در جبلّت نیست ترح مجهان پیر رعنا را 

 

 (114/5بندی )پرسی درو همّت چه میاو چه می مهرز  

 
 کار به« فرستادن»و « آمدن»و « کردن»مهربان شدن است و با لفظ معنای بخشودن و به ترحّم 

« مهر»( معنی ترحّم، تأثیرپذیری و تغییر را در خود دارد. ولی : ذیل واژه7311رود. )دهخدا، می

گوید: جهان حتی یک می حافظدر خود دارد. « ترحم»از  تربیشمعنای ثبوت و دوام محبت را 

 کنی؟ندارد؛ پس چطور از او محبت دائم طلب میدلسوزی و ترحم زودگذر هم 

 منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سالم

 

 891/8جرس ) بانگساربانان بینی و  صدایپر 

 
رو بودن را با خود ندارد؛ از اینشود؛ اما صدا لزوماً ویژگی بلندبانگ بر صدای بلند اطالق می

 نسبت صدا به ساربان و بانگ به جرس کامالً متناسب است. 

 کوثر و حور از برای ماساات شرابفردا 

 

 (183/9) می روی و جامو امروز نیز سااااقی مه 

 
تری دارد و بر هر نوع شراب سکرآور و غیرسکرآور داللت معنای عام« می»نسبت به « شراب»

( و لزوماً 87)دهر، « و سقاهم ربُّهم شراباً طهوراً»این، شراب یک اصطالح قرآنی است  بردارد. عالوه

 است. ، شراب را به بهشت و می را به دنیا نسبت دادهدرستیبه حافظسکرآور نیست. 

 ام بس می مغااانااه بیااارشاااراب خااانگی

 

 (838/8توبه وداع ) رفیق حریف باده رسید ای 

 
« یفحر»اند؛ اما رفته کاربه معنای همدم و انیس به و  اندمترادفدر این بیت، رفیق و حریف 

: ذیل 7311طور خاص ندیم و معاشر مجالس خاصه در محافل عشرت و لهو را گویند. )دهخدا، به

 ( که این بیت نیز شاهدی بر این تعریف است. واژه

 تننهفته گف رازگه چون نساایم با گل، 

 

 (338/1بازی از بلبالن شاانیدن )عشااق سههرّگه  

 
( که در این : ذیل واژه7311معنای جماع و نکاح است )دهخدا، به سرّ در یکی از معانی خود، 

 معنی راز است.بازی متناسب است و در معنی دیگر هممعنی با عشق

ن  مارو بااه    مااروت دهرارباااب بای  ۀخها

 

 (54/9خویشاتن است )  سرایکه گنج عافیتت در  
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سرا و دارد و در ترکیبات سراپرده، بستان« خانه»از لفظ  تربیشمعنای بزرگی و شکوه را « سرا»

ن و سرای خویشت ارجمروت دهر را بیارباب بی ۀرود. همین اختالف معنا، خانمی کار ها بهامثال این

 است. آدمی را ارجمند گردانیده

 صحّت توستجمال صاورت و معنی ز امن  

 

 (749/3مباد ) نژندو باطنت  دژمکاه ظاهرت   

 
( دژم: پژمان و اندوهگین و از غم : ذیل واژه7311نژند: اندوهگین، افسرده، خشمگین. )دهخدا، 

  (.: ذیل واژهآلودگی دادن به رخسار )همانپژمرده. دژم داشتن چهره، گرفتگی و عبوسی و اخم

طور عام داللت دارد که بر غم و اندوه درونی نیز داللت دارد؛ اما دژم به بر اندوه و خشم  نژند

و باطن  درستی به ظاهرهببا توجه به معنایشان  این دو را  حافظخشمی است که بر چهره نمایان است. 

 است. نسبت داده

 زده بود و آبدرِ سااارایِ ماغااان رفااتااه  

 

 (187/7و شاب زده ) شیخو صالیی به  پیرنشاسته   

 
معنی ه بمعنی سپیدموی و شخص مُسن است؛ و در اصطالح صوفیان، در لغت، به« پیر»و « شیخ»

(؛ اما 22: 7315شود )ن.ک. رجایی، مدد آن به حق واصل نمیپیشوا و رهبری است که سالک بی

دارد ولی  فرد مسن داللت رفته و تنها به کار به معنی جوان به« شاب»در این بیت، شیخ در ارتباط با 

ی مترادف با تغییر بافت، تغییر معن ۀجا، دو واژپیر بار عرفانی دارد و با آن متفاوت است. در این

 اند.یافته

 مچشچشم تو زهی  ۀنرگس طلبد شایو 

 

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

 
 که بدان بینند یا جزیی از جهاز بینایی قسمتی از چشم آمده:« دیده» ۀذیل کلم نامۀ دهخدالغتدر 

چشم است بدون « دیده»( با این تعریف، : ذیل واژه7311که پلک و مژه از آن مستثنا است. )دهخدا، 

 مثل مژه، پلک و حاالت آن. از این جهت است که برای برتری نهادن های زیبایی آنتوجه به جنبه

 چشم معشوق در غزل»است! ه نرگس نسبت دادهو دیده را ب معشوق به نرگس، چشم را به معشوق

: 7323تعالمی، )اس« است.است؛ اما همیشه زیباتر از گل نرگس بودهفارسی مکرّر به نرگس تشبیه شده

 ای برای برهم نهادن ندارد!حیاست زیرا پلک و مژهدریده و بیبراین، نرگس چشم( عالوه818، 7ج

 واژگان مترادفکردن معانی ذهنی بااستفاده از عینی -2-2-4

 کند.حافظ معانی ذهنی را با معانی عینی مترادف آن، تصویری و عینی می
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 ای که بر مه کشاای از عنبر سااارا چوگان  

 

 (3/1را ) سرگردانحال مگردان من  مضطرب 

 

 که معنی چرخش و گردیدنِ سر« سرگردان» ؛ با این تفاوت کهاندمترادفمضطرب و سرگردان 

 اتکه: ای معشوق که عنبر سیاه و خالص زلفت را بر ماه چهرهمعنی بیت اینبردارد.  را هم در

ا گیری، حال من سرگردان ربا عنبر سارای چوگان زلفت هالل ماه را نشانه می کهای/ یا اینکشیده

ریند: ای آفپریشان نکن. اما سر، گردانی و شباهت سر به گوی، تصویری دیگر در ذهن خواننده می

قدرت زیبایی  ۀر من گویِ گردانِ چوگان زلف توست، )مجازاً: جان من در چنتمعشوق که س

اره هست اش« سرگردان» ۀتوست(، حال مرا مضطرب نکن! بعضی از شارحان به ایهامی که در کلم

 معنای حیران است و خورد اما در اصطالح بهدر لغت یعنی سری که گیج می -سرگردان»اند: کرده

ودی، )س« بودکه صفت گوی واقع شدهکند مثل همانای غلطیدن را ایهام میچوگان معن ۀبه قرین

 (. 7/11( نیز؛ )ن.ک: هروی، همان: ج7/11: ج7399

 سههمها  یااار مااا چون گیرد آغاااز 

 

 (731/9) افشههان کننددسههتقدساایان بر عرش  

 
کند. عالوه براین، به معنی معنی سماع است و حرکت آن را تصویری میافشانی همدست

 است.ردهک تربیشدر مصرع دوم، غلو بیت را « سماع»به جای « افشاندست»بخشندگی است.آوردن 

 بین دو عبارت متضاد معناییهم و ترادف ایجاد -2-2-5

کند. گاهی کردن واژگان متضاد استفاده میمعنیهای دستوری نفی و اثبات، برای هماز مؤلفه حافظ

 شان مترادف هستند.معناییهای نیز مفاهیم متضاد در بعضی مؤلفه

 بحااث سااارزلف تو حااافظ  کوتهه نکنهد  

 

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

 
، دو امر متضاد است؛ که با اثبات یکی و نفی دیگری به ترادف و «کوته شدن»و « پیوستگی»

 است.معنایی کشیدههم

 بگذر  سههالمتبهرندان  ۀزاهاد از کوچا  

  

 ( 728/5چند )صحبت بدنامی نکند خرابتتا  

 
ین باشد. دو فعلی که جایگز« سالمت بودنبه»تواند جانشین می« خرابت نکند»در این بیت، 

ل مرکب ها در فعند. اما اجزای آن متضاد هستند که ترکیب آناحقیقت، مترادفاند دریکدیگر شده

وم را است. مصراع دو نفی خرابی در یکی و اثبات سالمت در دیگری، تضاد را به ترادف کشانده
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توان تعبیر کرد: تا از صحبت بدنامی چند در سالمت بمانی. غیر از اعجاب حاصل از گونه نیز میاین

یت دیگری را هم به بهست معنای « خراب»که در کلمه ترکیب معنای مثبت و منفی فعل، ایهامی 

 ۀبا رندان )گذشتن از کوچ نشینیرندان به سالمت بگذر، مبادا هم ۀکند: زاهد از کوچاضافه می

 رندان( تو را مست کند. 

 چا  جامهاز رشااک کند خورشاید خاوری  

 

 ( 884/3) در قبا رودگر ماه مهرپرور من  

 
رف پیش را ط است و پس از پوشیدن دوقبا: قباء، جامه پوشیدنی را گویند که از سوی پیش باز 

  .(: ذیل واژه7311)دهخدا،  هم پیوندنده با دکمه ب

معنای ه باست. در قبا رفتن شده« جامه چاک کردن»، جانشین «در قبا رفتن»در این بیت، اصطالح 

عنی، که در این م استه کردن و برهنه شدن از جامه پوشیدن قبا است و جامه چاک کردن، پار

عنی جلو باز است؛ ی ۀند. هرچند در اصطالح در قبا رفتن، سخن از پوشیدن است، اما قبا، جاممتضاد

کند که است نه پوشیده! پس درحقیقت خورشید پیراهن جلوبسته خود را قبا میبرهنه معشوق نیمه

 ۀمهرپرورد ماه وقتی -7کرد: توان به دو صورت معنیاساس، این بیت را می این شبیه معشوق شود! بر

 برای خورشید -8کند. پوشد، خورشید از حسادت و ناراحتی جامه بر تن خود پاره میمی قبا من

ه ک تا قبا شود و مانند او برهنه شودشکافد اش را از جلو میجامه شود من ۀمهرپرورد ماه شبیه کهاین

 در این معنی مترادف است.

 مختلف معنایی هایحوزه آمیختن -2-2-6

کند و آن دو حوزه را در های معنایی مختلف انتخاب میواژگان مترادف را از حوزه حافظگاهی 

 گرداند.معنای مشترک، برابر و مترادف می

 خم زلف توام بر سااار باد  ممدود ظه ّ 

 

 (751/9قرار دل شاایدا باشااد ) سههایهکاندرین  

 
پایدار یا ماندگار. این تعبیر باید متأثر از عبارت دعایی مُدَّ ظلّه باشد که  ۀظلّ ممدود، یعنی سای»

 .(7/154: ج7323)استعالمی، « ای است!برند و در غزل عاشقانه تعبیر بیگانهاهل مدرسه به کار می

بیرات با تع« زلف ۀسای»ای را با نسبت دادن به زلف و مترادف کردن با این اصطالح مدرسه حافظ

جای دعای تأبید برای ممدوح یا معلم مدرسه، برای گیسوی معشوق دعای تأبید و به انه آمیختهعاشق

  است.که به نوعی در معنی بیت طنز آفریده کندمی
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 زنجیر زلف گردنموز برای صاااید دل در 

 

 ( 77انداختی ) رقابچون کمند خسرو مالک 

 
است. تعبیر زنجیر زلف بر گردن داشتن، یک تعبیر « گردن»عربی  ۀو ترجم« رقبه»جمع « رقاب»

است. اما مالک رقاب، یک اصطالح مدحی است و توصیف قدرت ممدوح است. غزلی و عاشقانه

 است.جایی این واژگان، بافت عاشقانه را به مدحی پیوند زدهبا جابه حافظ

 ها ایهام دارد.سازی با واژگانی که یکی از آنمعنیهم -2-2-7

گیرد، با این تفاوت که یکی از طرفین مترادف صورت می ۀدر این روش، جانشینی میان دو کلم

 دیگر؛ مترادف است.  ۀطرف دوم( ایهام دارد و در یکی از معانیش، با واژ تربیش)

 ابرخ برت بابها کرد کز این رقیبم سااارزنش
 

 ارزد نمی درچاه افتااد این سااار ما را که خاک    
 

(757/3) 

که در معنای نخست، با  استرفته کار به« موضوع»و « در»ایهام دارد و به دو معنای « باب» ۀواژ

 در مصرع دوم مترادف است. « در» ۀواژ

 تو در کارگاه دیده کشیدم نقشخیال 

 

 ( 388/7ندیدم و نشاانیدم ) نگاریصااورت تو به  

 
 استعاره از معشوق است. دو در معنای نقش و نگاشته، مترادف با نقش و در معنای بت،« نگار»

نگار و بتی مانند  -8تو، هیچ نقشی ندیدم و نشنیدم.  ۀزیبایی نقش نگاشتبه -7: شودمی معنی استنباط

 تو را جایی ندیدم و نشنیدم. 

 من هماان باه کاه از او نیاک نگه دارم دل    
 

  ندارد نگهشو  ندیدسههت کاه باد و نیاک    
 

(823/3) 

در مصراع دوم، معنی « ندیدست»نشینی این واژه با فعل دارد. همایهام « ندارد نگهش»عبارت 

کند؛ نمی تجربه است و به دل من نگاهگوید: معشوق بیمی حافظکند. را نیز متبادر می« کندنگاه نمی»

 کند. داری نمیو یا از دل من نگاه

 زرکشاااات چگونااه ببناادم  کمرامیااد در 

 

 ( 119/9دانی ) که تو میانای است نگارا در آن دقیقه 

 
 و« کمر»در مصراع دوم مترادف آن است. برای معنی « میان»به معنی کمربند است. و « کمر»

است. ایهام رفته کار در معنای میانه و در بین هم به« میان( »: ذیل واژه7311)ن.ک. دهخدا، « میان»
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موضوع مهمی هست که فقط تو در آن بین در آن  -7 است:میان دو معنی برای بیت آفریده ۀدر کلم

 دانی. باریکی )کمر( در آن کمربند است که فقط تو می ۀنکت -8 دانی.می

 ساااغر تعلل تا به چند گردشساااقیا در 

  

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

 
 در مصرع اول است. اما در معنی روزگار و... نیز مد نظر حافظ« گردش»معنی با ؛ هم«دور»

رمشاهی، آورد )خ، اصطالحی فلسفی را به یاد می«تسلسل»با توجه به  به قول خرمشاهی،است. بوده

امکان  ۀ( که مانند تسلسل، از محاالت است. اما حافظ با جادوی سخن آن را به حیط214: 7315

 است. کشانده

 گشاااته نگویم با کسخونماجرای دلِ 

 

 ( 335/2زم )دمساکه جز تیغ غمت نیست کسی زآن 

 

نشین و همدم. نخستین معنایی که از و هم خون،دم یا  ۀایهام دارد؛ سازند« سازدم»در این بیت، 

ام را به کسی جز تیغ غمت زدهماجرای دل خونین یا غم رسد این است کهاین بیت به نظر می

 خون، تیغ و دم وجودهایی که میان جز او مونس و همدمی ندارم. اما نسبتبهچون که  گویمنمی

کشاند: ماجرای دل معنای دیگری میبه شود، ذهن را که خنجر موجب ریختن خون میدارد و این

ریزد گویم؛ زیرا بجز این خنجر، کسی دیگری خون دلم را نمیخونینم را جز به خنجر غم تو نمی

 «خون»دم یا خون و  ۀسازندبه معنی « سازدم» ۀ، در واژ«دم»کند(. میان )اوست که دلم را خونین می

 است و دم مترادف خون است.  جانشینی برقرار ۀگشته، رابطدر خون

 لعاال لبش کز لااب من دور مباااد  ۀبهاد 

 

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

 
( : ذیل واژه7311است. )دهخدا، به دو معنی شراب و شادمانی آمده نامۀ دهخدالغتراح، در 

شراب  -7 لب معشوق: ۀگوید: بادمی حافظو مترادف آن است. « باده»راح در معنای شراب، جانشین 

 موجب شادمانی روح کیست؟  -8 روح کیست؟

 آرای یااار مااا ور نیدل رویماگار بااه   

  

 ( 831/1آیااد )دگر کااار برنمی وجهه بااه هیچ  

 
 حافظرفته و ایهام دارد.  کار روش و صورت و پول نقد بهبه سه معنی « وجه»در این بیت، 

گوید: مگر با صورت زیبای معشوق ما و گرنه با صورت هیچ زیباروی دیگر و یا به هیچ طریق می

 پذیر نیست(. آید )امکاندیگر، و یا هیچ قیمتی دیگر، کار عاشقی ما بر نمی
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 ، آریمی چشااامت از ناز به حافظ نکند 

  

 ( 751/1ت نرگس رعنا باشد )صف سهرگرانی  

 
: 7311اعتنایی، تکبر ناز کردن. میل: کج گردیدن در خلقت. )دهخدا، سرگرانی: خشم کردن، بی

 ارکبه اعتنایی، ، ایهام دارد؛ به دو معنی کج شدن سر و بی«سرگرانی»( در این بیت، ذیل واژه

 است. میل و سرگرانی گل نرگس معنی و مترادفاست. سرگرانی در معنای نخست، با میل همرفته

 اشق است. اعتنایی او به ععلفی آن است و سرگرانی چشم معشوق، بی ۀخاطر سنگینی گل بر ساقبه

 حافظ غزلیات در مترادف معانی دارای ابیات فراوانی -2-2-8

 ها. فراوانی داده7ۀجدول شمار

 درصد تعداد ابیات عنوان

 %12 791 مترادف

 %88 11 ایهام و مترادف

 %744 871 مجموع

 

 گیرینتیجه -3

 مترادف بهها یا عبارات واژه ،بیت 871در حدوداً بیت است،  1733در کل غزلیات خود که  حافظ

برای آفریدن معانی مترادف،  حافظدهد. درصد از ابیات او را تشکیل می 5 که حدود برده کار

و سازد. اهای مترادف مییا ترکیبکه جمالت، عبارات و جمله ایناست؛ ازکارهایی اندیشیدهراه

های شناسد و واژگان را با تمام قابلیتطور کامل میهای دستوری و معنایی واژگان را بهویژگی

د و های معنایی مختلفی دارداند که هر واژه مؤلفهمی حافظکند. شان باهم مقابله میزبانی و معنایی

های ههم متضاد یا متراف نیستند، با تقابل مؤلف شان، بامعانیای در تمام که هیچ دو واژهباتوجه به این

ای دارد. کردن واژگان شگرد ویژهدر جانشین حافظکند. مترادف یا متضاد، تضاد یا ترادف ایجاد می

 ای مستقل، جانشین دیگریکند؛ بلکه یکی را در جملههم معطوف نمی وی واژگان مترادف را به

که بخشی از معنای مترادف تکرار شود، واژه دوم، این برشود که عالوهیکند. این امر سبب ممی

استقالل معنایی خود را نیز حفظ کند و ابعاد دیگری را از معنای واژه بنماید. این امر موجب گسترش 

بخشد. هلو میپشگفت در آفریدن معانی بدیع و چندقدرتی  حافظشود. این شگرد، به معنی بیت می
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های شناسد، با شگردهای معنایی و دستوری میکه تمامیت یک واژه را با قابلیتاین براو عالوه

کنند، معنایی نسبی تعبیر میشناسان از آن شمول معنایی و همزبانچه معناسازی نیز آشناست. آنهم

با نگاه دقیق خود روابط پنهان مجازی واژگان را  حافظشباهت به روابط مجازی واژگان نیست. بی

نی معها را در آن بخش از معنی و رابطه، مشترک و همکردن این واژگان، آنبیند و با جانشینمی

گاهی های مختلف است. این آبه تفاوت معنایی واژگان در بافت حافظدیگر، توجه  ۀسازد. نکتمی

یبات کنایی ها و ترکحتی واژگان متضاد )آب و آتش( را در بافتبه او این توان را بخشیده که بتواند 

ازی، معناسبرای هم حافظگاهی  کهدیگر این ۀمعنی گرداند. نکت)آب خرابات و آتش میخانه(، هم

را  برد و آن عبارت وصفیمی کار توصیفی به ۀهای معنایی یک واژه را در یک عبارت و جملمؤلفه

گرداند. البته این عبارات وصفی، همیشه بر معنی حقیقی موصوف می ۀاژجانشین و معادل معنایی و

بردارد. این روش نیز معادل  ها معنی کنایی واژه را درکند، گاهی این توصیفواژه داللت نمی

 ۀکنند. نکتمعنایی توصیفی یا تحلیلی عبارت میشناسان از آن هممعنایی وصفی است که زبانهم

گیرد؛ بلکه نمی کار سازی و تفسیر واژگان، مفاهیم مترادف را بهتنها برای مترادفکه حافظ آخر این

سازی مفاهیم مترادف است، معنی و لفظ را در خدمت وی با شگرد خاص خود که جانشین

گیرد. به تعدادی از کارکردهای هنری این شگرد زبانی می کار های بالغی در ابیاتش بههنرنمایی

 کنیم:اشاره می

 آفرینی و ایجاد شگفتی در معنی بیت:تناقض -7

 آفریند.یابد و تضاد میهای معنایی متضاد میکارکرددر واژگان مترادف،  -

 آفریند.یابد و ترادف میهای معنایی مترادف میکارکرددر واژگان متضاد،  -

ا نفی و بگونه که کند؛ بدینمیهای مترادف استفادههای دستوری نیز برای ساختن واژهاز مؤلفه -

 شود.ها میمعنایی آناثبات افعال متضاد، موجب هم

ای معنایی مختلف را در نظر دارد و با جایگزین کردن هکارکردسازی واژگان، معنیدر هم -8

معنی  ۀگیرد. این امر بر دامنکارمیبر معنی مشترک، معانی غیرمشترک را هم بهواژگان، عالوه

 افزاید. بیت می

ریند. حدود آفبر ترادف، ایهام نیز میکند و عالوهنایی را جانشین یکدیگر میگاهی واژگان دومع -3

 ، ایهام نیز دارند.حافظهای مترادف درصد از عبارت 82

 کند: مثالًهای معنایی مختلف جایگزین یکدیگر میمعنی را از حوزهواژگان هم -1
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کند. جانشین واژگان غزلی میپردازد )تخلص در قصیده( واژگان مدحی را می مدح به که بیتی در  -

 آمیزد.و تغزل را به مدح می

 شود.های متفاوت معنایی موجب طنز کالم او میمعنی کردن حوزهپیوند و هم گاهی هم  -

ویری کند و موجب تصگاهی با این روش، مفاهیم ذهنی را با مفاهیم عینی، مترادف و جایگزین می -

 شود.و عینی کردن این مفاهیم می

 سازی، جایگزین واژگان و عبارات موصوفمعنیکیبات و عبارات توصیفی را برای همگاهی تر -5

 با این روش: حافظکند. می

 شود.ای شعری، موجب تازگی تصویر و معنی میای بر مفاهیم کلیشهبا توصیف تازه -

 کند.گاهی برای آفریدن تصویر، توصیفات کنایی را جایگزین مفاهیم می -

سازی، تناسبات آوایی و افزایش موسیقی بیت را نیز در نظر دارد؛ بنابراین بر معنیعالوه حافظ -9

 در انتخاب واژگان به تناسبات لفظی با دیگر واژگان بیت نیز توجه دارد. 

شناخت  ظحافهاست؛ به این معنی که ای که باید بدان توجه کرد، رعایت تناسبترین نکتهمهم -1

ی زئشناسد و به اختالفات جای معنایی یک واژه را میهکارکردو تمام  جامعی از واژگان دارد

داند که یک واژه، چه معنی پست و یا واالیی دارد و خوبی میواژگان مترادف آشناست؛ او به

عنی مناسب با م ۀای را در جملاساس، هرکلمهتر است؛ براینیا برای چه بافتی از کالم مناسب

با جانشین کردن کلمات مترادف در جمالت مناسب، برد. درحقیقت، می کار همان کلمه به

کند و به خواننده در مورد واژگان شناخت های جزیی را در معنای کلمات برجسته میاختالف

  بخشد.ی میتربیش
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 نابعم
 تهران: بنیاد نشر قرآن. ،ایمهدی الهی قمشه ۀترجم ،(7313) ،قرآن -

 االسالمی.االعالمچاپ سوم، قم: مکتب ،اللغهمقائیس معجم  ،(7141) ،فارسفارس، احمدبن ابن -

 العربی. التراثداراحیاء: چاپ دوم، بیروت ،العربلسان ،(7142) ،مکرمابن منظور، محمدبن -

 تهران: انتشارات سخن.  ،چاپ دوم ،درس حافظ ،(7323) ،استعالمی، محمد -

 دارالفکر: دمشق.  ،چاپ اول ،القرآنفی الترادف  ،(7331) ،المنجد، محمدنورالدین -

 االنجو: مصر.  ،چاپ سوم ،العربیهاللهجاتفی ،(7395) ،انیس، ابراهیم -

، به اهتمام دکتر محمد معین، چاپ دوم، برهان قاطع ،(7318) ،برهان، محمدحسین بن خلف تبریزی -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

تهران: انتشارات  ،چاپ اول ،حسین صابری ۀترجم ،اعجازی بیانی قرآن ،(7319) ،الشاطی، عایشهبنت -

 علمی و فرهنگی. 

 ز. تهران: نشرمرک ،چاپ پنجم ،کوروش صفوی ۀترجم ،نگاهی تازه به معناشناسی ،(7321) ،پالمر، فرانک -

  چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن. ،لب دربا ۀگمشد ،(7328) ،پورنامداریان، تقی -
تهران: انتشارات  ،به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی ،دیوان ،(7337) ،الدین محمدحافظ، شمس -

 سروش.

 تهران: نشر قطره. ،چاپ دوم ،شرح شوق ،(7338) ،حمیدیان، سعید -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ،چاپ هفتم ،نامهحافظ ،(7315) ،خرمشاهی، بهاءالدین -

 تهران: انتشارات دانشگاه.  ،چاپ دوم ،نامهلغت ،(7311) ،دهخدا، علی اکبر -

 ،بهار ،3شماره  ،های ادبیپژوهش ،«های حافظمهندسی سخن در سروده» ،(7323)،، سید محمدراستگو -

  .28تا  95صص 

دانشگاه  ،دکتری، چاپ نشده( ۀ)رسال ،بدل بالغی در غزلیات حافظ ،(7335) ،رحیمی هرسینی، بهنوش -

 لرستان.

تهران:  ،چاپ پنجم ،عصمت ستارزاده ۀترجم ،شرح سودی بر حافظ ،(7399) ،سودی بسنوی، احمد -

 انتشارات نگاه 

 ،بیروت: نشر ادب الحوزه. الکتاب، چاپ سوم(. 7141عثمان. )سیبویه، عمربن -

 تهران: نشر سخن. ،چاپ دوم ،رستاخیز کلمات ،(7337) ،شفیعی کدکنی، محمدرضا -

به کوشش  .المعجم فی معابیراشعارالمعجم (.7313، )شمس قیس رازی، شمس الدین محمد بن قیس -

 .فردوس تهران: چاپ اول ،سیروس شمیسا

 تهران: نشرعلمی. ،چاپ اول ،یادداشتهای حافظ ،(7322) شمیسا، سیروس، -
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 تهران: نشر میترا.  ،چاپ چهارم ،نگاهی تازه به بدیع ،(7334) ،شمیسا، سیروس -

 مهر. ۀتهران: سور ،چاپ دوم ،بر معناشناسی درآمدی ،(7323) ،صفوی، کوروش -

 تهران: نشر علمی.  ،چاپ اول ،شناسیدفتر اول؛ معنی ،های پراکندهنوشته ،(7337) ،سیروسشمیسا،  -

 تهران: نشر علمی. ،چاپ اول ،کورش صفوی ۀترجم ،شناسی زباندرآمدی بر معنی ،(7337الینز، جان، ) -

مشهد: انتشارات دانشگاه  ،چاپ اول ،ترجمۀ حسین سیّدی ،معناشناسی( 7325) ،مختارعمر، احمد -

 فردوسی مشهد.

 االسالمی. االعالممکتب قم:چاپ اول،  ،اصول فقه ،(7313) ،مظفر، محمدرضا -

 تهران: انتشارات هنر و فرهنگ.  ،چاپ دوم ،حافظ و موسیقی ،(7393) ،مالح، حسینعلی -

 صادق. ۀ( جواهرالبالغه، چاپ دوم، قم: موسس7323هاشمی، سیدعلی، ) -

تهران: فرهنگ  ،چاپ هفتم ،به کوشش زهرا شادمان ،های حافظشرح غزل ،(7329) ،حسینعلیهروی،  -

 نشر نو. 
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