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Abstract
There is no doubt that great Persian poets such as Ferdowsi, Saadi, Hafez and
Nezami are the architect, criterion, acid test and preserver of language, language
identity and Persian eloquence. One of the cornerstones of Persian language and
eloquence is Hafez Shirazi. Hafez’s poems have been studied and analyzed from
different approaches. In the present study attempt has been made to examine the
imposed restriction in Hafez’s speech and understand what methods exist in Persian
language for creating restriction in speech to be worthy of attention as far as art's
esthetics approach, eloquence and applied semantics are concerned. To do so, while
extracting and categorizing restrictive cases and providing generalizable rulesare
dealt, various issues have been conducted Hafez’s art and as enjoying the above
linguistic techniques. Mentioning palaces in Persian language have been made more
with yardstick of palace's eloquence in Arabic language without attention to Persian
language specific structure whereas they have different structures in speech's
highlighting. Furthermore, other cases also exist that have not been paid attention to.
In the present study which has been carried out using descriptive analysis and
quantitative and qualitative design aiming at attaining yardsticks and criteria for
analyzing Persian literary texts in semantics approach. Therefore attempts have been
made while examining the way comparing the principles in semantics with Persian
language structure through data analysis, offering a model for artistic speech
assessment is developed. To do so, following studying and examining Hafez’s
sonnets and analyzing eloquence-syntax structure, some selections of his poems
have been organized. Hafez uses restriction words constantly even though it may be
regarded more ordinary and less importance in view point of literary criticism but in
literature which is the arena for meta norms and escaping the norms, a master and
rhetorician as Hafez even has enjoyed the above technique in a way that has not
impaired speech. Therefore, the analysis of Hafez's poems from the point of view of
semantics, especially bound and restriction, can be the grammatical and linguistic
basis in Persian rhetoric.
Keywords: Hafez, Persian Language, Rhetoric, Arrest, Rhetoric, Embossing,
Honesty.
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چکیده
تردیدی نیست در اینکه شاعران بزرگ ایرانی چون فردوسی ،سعدی ،حافظ ،نظامی و ...معمار ،معیار،
محک و حافظ زبان و هویت زبان و بالغت فارسی هستند .یکی از این استونههای زبان و بالغت فارسی،
حافظ شیرازی است .شعر حافظ تاکنون از رویکردهای مختلف بررسی و تحلیلشده است .در این مکتوب
سعي شده با بررسي ساختار زباني حصر ایجادشده در کالم حافظ دریابیم که در زبان فارسي چه روش-
هایي براي ایجاد حصر در کالم وجود دارد که از دیدگاه زیباییشناسی هنر و علم بالغت و همچنین
معنيشناسي کاربردي قابلتوجه باشد .به این منظور ضمن استخراج و دستهبندي موارد حصر و ارائه
قوانین قابلتعمیم ،به هنر و لطف سخن حافظ در بهرهگیري از این ترفند زباني نیز اشارهشده است.
اشارات قصر در زبان فارسي بیشتر با معیار بالغت قصر در زبان عربي ،بدون توجه به ساختار خاص زبان
فارسي بوده است درحاليکه اساساً ساختاری متفاوت در برجستهسازی کالم دارند .ضمن اینکه موارد
دیگري نیز وجود دارد که موردتوجه قرار نگرفته است .در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی
وهم کمی و کیفی صورت گرفته است با هدف دستیابی به معیارها و موازینی برای تحلیل متون ادب
فارسی از دیدگاه علم معانی شکلگرفته است .لذا سعی شده ضمن بررسی چگونگی تطبیق اصول موجود
در این علم با ساختار زبان فارسی از طریق تجزیهوتحلیل دادهها ،الگویی نیز برای سنجش کالم هنری از
این دیدگاه ارائه شود .به این منظور پس از مطالعه و نقد و بررسي غزلیات حافظ در این زمینه و
تجزیهوتحلیل ساختار نحوي -بالغي گزیدهاي از اشعارش ،سامان دادهشده است؛ ضمن استخراج و
دستهبندي موارد حصر و ارائه قوانین قابلتعمیم بهعنوان معیار ساختار زبان و بالغت فارسی ،به هنر و
لطف سخن حافظ در بهرهگیري از این ترفند زباني نیز اشارهشده است .حافظ از واژههای حصر هم
پیوسته استفاده میکند .هرچند ممکن است از دیدگاه نقد ادبي عادیتر و کماهمیتتر تلقي شود،اما
ادبیات که عرصه فرا هنجاریها و گریز از هنجارهاست ،سخنشناس و استادی همچون حافظ حتي از
این الگو نیز به شیوهای بهره گرفته که از لطف کالم کاسته نشده است.
واژههای کلیدی :حافظ ،زبان فارسی ،معانی ،قصر ،بالغت ،برجستهسازي ،هنجارشکني.
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.9مقدمه
اینکه حافظ بزرگترین شاعر غزلسرای زبان و ادبیات فارسی است تردیدی نیست؛ چنان
بزرگی که تاکنون سایهسار شعر و سخن وی ،نهتنها بر ادب فارسی بلکه بر بلندای ادبیات
جهانی می درخشد و این نورش پیوسته در فزایندگی است .بیتردید ویژگی تأثیرگذذاری و
دلنشینی شعر حافظ در اولین برخورد ،بر هر خوانندهی اشعارش ،نمایان اسذت و دلذذذیر؛
این ویژگی خصوصاً در توجه ِحذافظ بذه شذگردهای بالغذی در حصذر و قصذر .آشذکارتر
میگردد .آنچه باالتر از اینها در مورد حافظ هست و کمتر از آن سخن رفتذه اسذت ایذن
است که زبان حافظ معیار ساختار زبان فارسی بهویژه در هنر بالغت است.
قصر یا فروگرفت بابی از علم معانی است که به آن «حصر»« ،تخصیص» و
«اختصاص» هم میگویند (شیرازی )66/2 :9391،در توصیفی دیگر ،قصر در لغت به معنی
حبس است و در اصطالح اثبات حکم است برای آنچه در کالم ذکرشده و نفی حکم از
ماسوای او است( .آق اولی (909 :9369،حصر درواقع اثبات مؤکد حکمي است براي
محکومعلیه .بهعبارتدیگر حصر روشي برجسته است براي ایجاد تأکید در کالم .بنابراین
در ادبیات که شاخصه مهم آن برجستهسازي است ،بسیار کاربرد دارد.
شاعر یا نویسنده به اقتضاي اهدافي که در سر دارد براي تأثیرگذذاري و نفذوذ هرچذه
بیشتر در ذهن خواننده از این ترفند زباني بهره ميگیرد .ادیب هنرمند همواره در پی اثبات،
استدالل یا تحلیل گزارههایي است که معموالً ادعایي هستند و اسذتفاده از ایذن روش بذه
موفقیت او در این امر ،کمک شایاني مينماید .جالبتوجه است که شکلگیذري حصذر بذا
اهدافي که گوینده در ذهن دارد ارتباط مستقیم دارد .بهعبارتدیگر ،حصذر و قصذر ،روش
مؤثري است براي ایجاد تأکید در کالم و برجستهسازي .این رفتار زباني در اصطالح علذم
معاني انحصار و اختصاص یک ویژگي به کسي یا چیزي ،همچنین انحصار فرد یا شيء را
در یک ویژگي ،حصر یا قصر مينامند .حصر و قصر بهخصوص در ادبیذات بسذیار کذاربرد
دارد .به همین جهت در علوم بالغي بحث مفصلي در این زمینه طرح گردیده که در چنذد
مبحث موردبررسی و دقت نظر قرارگرفته است .این مباحث عبارتاند از :طرق قصر ،قصر
به اعتبار حقیقت و مجاز (حقیقي و ادّعایي) ،قصر به اعتبار طرفین (قصر صفت بر موصوف
یا بالعکس) ،قصر بر اساس باور مخاطب (افراد ،تعیین و قلب) و اهداف قصر .ازآنجاکه علم
معاني بر اساس خطابه و مسائل مربوط به آن شکلگرفته است؛ توجه به تفاوتهاي زبذان
گفتار و نوشتار همچنین تفاوت زبان و ادبیات ،در علوم بالغي ضروري به نظذر مذيرسذد.
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ازاینروی هریک از عناوین مذکور ميتواند با توجه به این نکات مورد بازبیني قرار گیرد و
مجدداً نقد و بررسي شود .بهعنوانمثال بحث از قصر به اعتبار حقیقت ،در عرصذه ادبیذات
که دنیاي مجازهاست چندان موردتوجه نیست؛ درحاليکه قصر مجازي (ادّعذایي) در ایذن
حوزه ،کاربردي چشمگیر دارد .بنابراین بحث در مورد قصر حقیقی و انواع آن فقط در حذدّ
شناخت و معرفي قصر مجازي مطرح است و نه بیش از آن .همچنذین در مذورد قصذر بذه
اعتبار طرفین یعني قصر صفت در موصوف یا قصر موصوف در صفت نیز باید گفذت ایذن
مبحث با توجه به اهداف قصر اهمیت پیدا ميکند و ذیل این بخش قابلطذرح و بررسذي
است .از طرفی علماي علم بالغت در مورد اصطالح «صفت و موصوف» اشارهکردهاند کذه
در اینجا مراد از صفت و موصوف ،صورت دستوري آن نیست؛ بلکه مذراد صذفت معنذایي
است که قائم به غیر باشد )9(.بنابراین تشخیص نوع قصر به اعتبار طرفین بهویژه در ادبیات
فارسي که صفت و موصوف تنها در جایگاه دستوري خود تعریفشدهاند ،بذا ابهذام همذراه
ميگردد و نیاز به توضیح و توجیه دارد .بحث در مورد قصر به اعتبار باور مخاطب نیز ،که
پیشازاین در خطابه مطرح بوده ،نیاز به تأمل بیشتري دارد .زیرا ازآنجاکه تشذخیص بذاور
مخاطب امري نسبي و متغیّر است؛ نميتواند یک امر علمي ثابذت باشذد .بذهخصذوص در
ادبیات که ویژگي آن در گیرکردن ذهن مخاطب با خالف مقتضاي ظذاهر سذخن گفذتن
براي تأثیرگذاری و اقناع است ،تعیین نوع قصر بهصورت افراد ،تعیین یا قلب ،امري قطعي
و مسلّم نیست .بهعنوانمثال در مصرعي مانند« :نیست در لوح دلم جز الفقامذت یذار» بذا
توجیهات مختلف ،نوع قصر ميتواند افراد ،تعیین یا قلب در نظر گرفته شذود .بایذد توجذه
داشت همه مباحث مطرحشده در مورد حصر و قصر با اهذداف قصذر مذرتبط بذوده و ایذن
ارتباط مهمترین مسئلهای است که ميتواند از دیدگاه نقد ادبي ،معنيشناسذي کذاربردي و
زیباییشناسی ادب مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .از این میان بیش از همه ارتباط مستقیم
شکلگیري قصر بر اساس اهداف است؛ یعني انتخاب در محور همنشیني و جانشذیني یذا
بهاصطالح همان گزینش و چینش ویژه باهدفی معیّن .با توجذه بذه مذوارد یادشذده ،ایذن
مسئله مطرح است که برای ارزیابی و سنجش زیبذایيهذاي زبذانی در ادبیذات فارسذي از
دیدگاه علم معاني ،چه معیارها و موازیني را ميتوان در نظر گرفت که با ساختار آن زبذان
سازگاري داشته باشد؟ در پژوهش حاضر با توجه به همه نکات باال ،شیوههاي ایجاد قصر
بر اساس ساختار زبان فارسي در کالم ادبي بر اساس غزلیات حافظ -بهعنذوان مقدمذهاي
براي تحقیق در مورد حصر و قصر -جهت نقد و بررسي برگزیدهشده است.
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.9-9پیشینۀ تحقیق

دربارۀ پیشینه بررسی حصر یا قصر در آثار بالغي فارسي ،میتوان گفت که طرح این
مسئله که بالغت سنتی بهطورکلی نیاز به نگرشی نوین دارد و الزم است مباحث آن مورد
بازبینی قرار گیرد ،مطلب تازهای نیست .مدّتهاست که پژوهشگران و منتقدان ادبي
بهضرورت این امر پی برده و لزوم تجدیدنظر در این مباحث را مورد تأکید قرار دادهاند.
محمود فتوحی ( )9366در مقالۀ «نگاهي انتقادي به مباني نظري و روشهاي بالغت
سنتي» ،همایش انجمن ترویج و زبان فارسي ،به توضیح و تشریح این رویکردها میپردازد.
سید محمود طبیب حسینی با ترجمۀ مقالهای از امین الخولی با عنوان «نواندیشی در
بالغت» ،درج در آیینه پژوهش ،شمارۀ  ،906-901به طرح دیدگاههای جدید در این حوزه
پرداخته است .ازجمله پژوهشهای دیگری در این عرصه که موضوعات نوین بالغت از
منظر زبانشناسی را مطرح کردهاند ،میتوان به این مقاالت اشاره کرد:
اسماعیل شفق ( ،)9393مقالۀ «سنجش صدق و کذب در گزارههای ادبی» ،پژوهشنامۀ نقد
ادبی و بالغت ،دانشگاه تهران ،صص .902-62
یکی از پژوهشگرانی که تقدم فضل در این موضوع دارند (مرحوم) خسرو فرشید ورد
است که در آثار متفاوت تالش کرده است ضمن مطرح کردن نقد بالغت سنتی با مقایسه
بالغت عربی و اروپایی ،بالغت فارسی را برجسته و مستقل ارائه دهند .مباحث تأکید و
قصر در زبان فارسی (فصل سوم در جلد دوم) از کتاب «درباره ادبیات و نقد ادبی» و
مباحثی دیگر از کتب دستور وی ،میتواند پیشینهای برای این مقال در نظر گرفته شود.
فنون بالغت اگر بر اساس صحیحی نوشته شود از ابزارهای خوب و مفید نقد ادبی به
شمار میرود و در نقد زیباشناسی شعر و ادبیات میتواند نقش مهمی داشته باشد .فرشید
ورد برای نوشتن کتب بالغی جدید فارسی پیشنهادهایی دارد که بعضی از آنان
قابلتأملاند .وی برای تجدیدنظر و بازنویسی و بازآفرینی در کتابهای بدیع ،معانی و بیان
معتقد است که« :کتابهای جدید بالغت باید بر اساس آثار درجه اول نویسندگان و
شاعران و بر پایه بهترین نمونههای ادب عوام نوشته شود و در تدوین و قواعد مربوط به
بالغت باید روح شعر و ادب فارسی را در نظر گرفت نه چیز دیگر را(».فرشید ورد ،ج
 )369:9362/2و در ادامه جهت تسهیل در تدوین بالغت جدید فارسی مسائل بدیع و بیان و
معانی و عروض را در نه عنوان کلی جمعبندی کرده تا محقق بیانی با داشتن اطالعات
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کافی و ذوق سلیم به نوآوری در آنها بذردازد و یکی از عنوانهای نهگانه کلی را تأکید (و
حصر) نشانه گرفته است( .همان)361،
صیاد کوه و دیگران (« ،)9391بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیات حافظ» مجله
علمی پژوهشی کاوش نامه (دورۀ  ،96شمارۀ  ،30تابستان و پاییز  ،9391صفحه ( )232-991اگرچه
نگارندهی این سطور پژوهش حاضر را در بررسی علم معانی از چهار سال قبل آغاز کرده
است اما مقاله اخیر به پژوهش ما نزدیکتر است) .نگارندگان پس از نقل برخی از تعاریف
حصر و قصر و بیان نقش آن در تأثیر و زیبایی سخن ،اسلوب حصر در غزلیات حافظ تحتِ
سه عنوان بررسی کردهاند 9 :ذ الفاظِ (ادات) حصر ساز؛  2ذ حصر بهوسیله نحوِ زبان؛  3ذ
تکیه و درنگ .یکی از منابع اصلی آنها هم مباحث مذکور فرشید ورد بوده است .هرچند
که نکات قابلتوجهی را یادآور شدهاند اما روش ما در این مقال بهگونهای دیگر به
حصرهای حافظ توجه کردهایم و باور داریم که بازهم میتوان به گونههای دیگر از شکن
زلف اشعار حافظ در همین زمینه سخن گفت.
بنابراین با توجه به تفاوتهای ساختاری زبانهای گوناگون و نقشها یذا کارکردهذای
متنوع زبان و تغییر ارزشهاي زیبایيشناسي در دورههاي مختلف ،الزم اسذت معیارهذاي
موجود در بالغت براي سنجش کالم ادبي بازنگري ،متحول و احیا شود .تاکنون ،سذاختار
بحث حصر و قصر و شیوههاي ایجاد آنهم در زبان فارسي ماننذد مباحذث دیگذر بالغذي
تحت تأثیر بالغت عرب و بر اساس ساختار این زبان مطرحشده است .چه در زبان عربي و
چه در زبان فارسي ،دو الگو براي ایجاد قصر وجود دارد :الگوي استفاده از واژههاي حصذر
آفرین و روشهای خاص بدون استفاده از این واژهها .از میان آثاري که درزمینۀ بالغت به
زبان فارسي تألیف شده ،تنها در چند اثر بهجز روش اول به برخي از شیوههاي ایجاد قصر
با روش دوم نیز اشارهشده است که آنهم همان شیوههاي مطرحشده خاص زبذان عربذي
است و با ساختار زبان فارسي کامالً سازگاري ندارد .بهعنوانمثال زیذنالذدین زاهذدي در
کتاب «روش گفتار» یا محمد خلیل رجائي در «معالمالبالغه» به روشهاي هشتگانه ایجذاد
قصر اشاره ميکنند که دقیقاً همان مباحث زبان عربي است (زاهدی)932:9316 ،؛ مانند عطف
به «ال» پس از اثبات یا استفاده از کلمه «انّما» و غیره .حتي در کتاب «اصول علم معاني در
زبان فارسي» عليرغم عنوان کتاب باز همین روشها براي حصر و قصر معرفیشده است.
به عنوان مثال  :قصر به حروف نفي ،وجود حرف تحقیق ،تقدیم خبر و تأخیر مبتذدا و(...رضذا
نژاد)29:9369،
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ذبیحهللا صفا و جلیل تجلیل تنهذا بذه الگذوي اسذتفاده از ادات قصذر اشذارهکذردهانذد
(صذفا )30:9369،و سیروس شمیسا عالوه بر آن ،به یک روش دیگر -یعني تکذرار بذا حذذف
ادات  -نیز اشارهاي دارد (شمیسا .)9: 9391 ،بدیهي است براي ارائه الگوهاي متعدد شیوههای
ایجاد حصر در زبان فارسي الزم است متوني از ادب فارسي مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
این تجزیهوتحلیل باهدف دستیابی به معیارها و موازینی برای تحلیل متون ادب فارسذی
از دیدگاه علم معانی و دیدگاههای جدید در این عرصه انجام میگیذرد .بذرای نمونذه ،بذه
اشعاری که از شگرد حصر بالغی برخوردار است ،پرداختهشده و از طریق تجزیذهوتحلیذل
دادهها ،الگویی نیز برای سنجش کالم هنری از این دیدگاه ارائهشده است.در این پژوهش
که به روش توصیفی و تحلیلی وهم کمی و کیفی صورت گرفته است سعي شده با بررسي
ساختار زباني حصر ایجادشده در کالم حافظ دریابیم که در زبان فارسذي چذه روشهذایي
براي ایجاد حصر در کالم وجود دارد که از دیذدگاه زیبذاییشناسذی هنذر و علذم بالغذت
همچنین معنيشناسي کاربردي قابلتوجه باشد .به این منظور ضمن استخراج و دستهبندي
موارد حصر و ارائه قوانین قابلتعمیم ،به هنر و لطف سخن و حافظ در بهرهگیذري از ایذن
ترفند زباني نیز اشارهشده است.
.2شگردهاي ایجاد قصر و حصر اشعار حافظ
بررسيهاي انجامشده روي حافظ نشان ميدهد که الگوهاي متعدّد و متنوّعي براي ایجاد
این ویژگي در کالم هنري وجود دارد که از این میان الگوي اسذتفاده از واژههذاي حصذر
آفرین از باالترین بسامد برخوردار است .ازاینروی بیش از موارد دیگر موردتوجه قرارگرفته
و همه آثار بالغي به این روش اشارهکردهاند.
.9-2روشهاي ایجاد حصر با استفاده از واژههاي حصر آفرین

استفاده از این روش تشخیص حصر را سادهتر مينماید .بنابراین ممکن است از دیدگاه نقد
ادبي عاديتر و کماهمیتتر تلقي شود .البتّه در ادبیات که عرصه فرا هنجاریها و گریز از
هنجارهاست ،سخنشناسان و استاداني همچون حافظ حتي از این الگو نیذز بذه شذیوهاي
بهره گرفتهاند که از لطف کالم کاسته نشده و بیان همچنان بدیع مينماید:
هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است

بذذذرود از دل مذذذن و ز دل مذذذن آن نذذذرود
(حافظ)939:9390،

غیرازاین نکته که حافظ زتذو ناخشنوداسذت

در سراپاي وجودت هنري نیست که نیسذت
)حافظ(19:9390،
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تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم

پاسذذبان حذذرم دلشذذدهام شذذب همذذهشذذب

)همان(202،

در هر یک از نمونههاي باال شاعر در کنار استفاده از واژههاي حصر آفرین از امکانذات
دیگر زباني -اعم از امکانات لفظي و معنایي مانند تکرار ،تضاد ،استثناي منقطع ،جابهجایي
ارکان یا تصویر آفرینی -بهره گرفته ،حصر را از حالت عادي فراتر برده و بذه آن صذورت
هنري بخشیده است.
بهطورکلي استفاده از واژههاي حصر آفرین مانند جز (بهجز) ،الّا ،بس (بس است) ،مگر،
غیر (به غیر) ،وراي ،خالف ،بیرون از و...در دیوان حافظ و از بسامد باالیي برخوردار است:
 .9-9-2جز و بهجز

() 2

از میان واژههاي حصر آفرین« ،جز و بهجز» بیشتر به کار گرفتهشده است:
جز گوشه ابروي تو محراب دعذا نیسذت

در صذذومعه زاهذذد و در خلذذوت صذذوفي

(همان)11،
() 3

 .2-9-2مگر
دریغا عیش شبگیري که درخواب سحربگذشت
نداني قذدروقت اي دل مگروقتذیکذه درمذاني
)همان(299،

 .3-9-2غیر (غیر از و به غیر):
باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت بذاد

گر به جای من سروي غیر دوست بنشذاني
)همان(299،

غیرازاین نکته که حافظ زتوناخشنوداست

به غیر خذال سذیاهش کذه دیذد بذه دانذه

بذذر آتذذش رب زیبذذاي او بذذهجذذای سذذذند

)همان(19،
تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم
)همان(269،

() 1

.1-9-2بس (بس است)
حافظ وظیفه تو دعا گفذتن اسذت وبذس

دربنذذد آن مبذذاش کذذه نشذذنید یذذا شذذنید
(حافظ)912:9390،

 .1-9-2وراي ،خالف و بیرون از:
وراي طاعذذت دیوانگذذان زمذذا مطلذذب

که شیخ مذهب ما عذاقلي گنذه دانسذت
)همان(999،
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نکته :9
در پارهای موارد واژه حصر آفرین ،بهتنهایی یا گاهي همراه با بخشذي ازجملذه ،حذذف
ميشود .این نکته خود موجب برجستگي بیشتر شده ،بر بالغت سخن ميافزاید:
سخن غیر مگو با مذن معشذوقه پرسذت

کز وي وجام ميام نیست به کس پروایي
)همان(309،

جز سخن معشوقه سخن غیر مگو ...که جز از وي و جام ميام ...
به کوي میکده هر سالکي که ره دانست

دري دگذذر زدن اندیشذذه تبذذه دانسذذت
)همان(30،

جز این در دري دگر زدن...
نکته :2
بهجز واژههاي حصر آفرین ،گاهي برخي از قیدها و ضمایر تأکیدي؛ مانند «تنها»« ،هم» به
معني (همچنین)« ،همین» و «همان» به معني «فقط» بهکاررفتذهانذد .حتذي گذاهي ضذمیر
مشترك «خود» عالوه بر تأکید ،حصر نیز ایجاد کرده است:
در خانقذذه نگنجذذد اسذذرار عشذذقبذذازی

جام مذي مغانذه هذم بذا مغذان تذوان زد
)همان(99،
گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آید(همان)911،

چنانکه مالحظه ميشود در ابیات باال واژه «هم» جایگزین کلمه «فقذط» شذده یذا در
نمونههاي زیر که با واژههاي «خود و همین» حصر ایجادشده است.
.3روشهاي ایجاد حصر بدون استفاده از واژههاي حصر آفرین
گذشته از روش مذکور (استفاده از واژههاي حصر آفرین) ،در زبذان فارسذي ازجملذه شذعر
حافظ ،الگوهاي دیگري نیز براي ایجاد حصر وجود دارد؛ ( )1ازجمله:
.9-9-3ایجاد حصر با نفي یا اثبات حکم تنها براي مقصور

نفي حکم از دیگران و اثبات آن فقط براي یک فرد یا گروه معیّن و یا بالعکس اثبات حکم
براي دیگران و نفي آن از یک نفر ،حصر ميآفریند:
حذذافظ بذذرو کذذه بنذذدگي پادشذذاه وقذذت

گر جمله ميکننذد تذو بذاري نمذيکنذي
(حافظ)303:9390،

زیبایي هنري این طرز و شیوه خاص ،بازي با ذهن خواننده و بزرگنمذایی از طریذق
تضاد و در کنار هم نشاندن شمول و تخصیص امر است.
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نکته :9
گاهي نفي و اثبات به شکلي غیرمستقیم مطرح ميشود .به عنوان مثال در نمونه زیذر کذه
البتّه تلمیح و تخصیص ،برجستگي ویژهاي به حصر حاصل از آن داده است:
بذذر اهذذرمن نتابذذد انذذوار اسذذم اعظذذم

ملک آن توست و خاتم ،فرماي هرچه خذواهي
(همان)306،

یعني تابش انوار اسم اعظم فقط براي توست؛ پادشاهي عالم نیز مختص توست...
 .2-2-3ایجاد حصر با نفي مشابهت با غیر:
نفي مشابهت با دیگران نیز حصر آفرین است:
در خلوص منت ار هست شکي تجربه کن

کس عیار زرخالص نشناسد چذو محذک
(حافظ)966:9390،

 .3-2-3اثبات اینهماني و ایجاد حصر:
گاهي اثبات اینهمانی براي دو امر نیز حصر ميآفریند:
به دُرد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش

که هرچه ساقي ما کذرد عذین الطذاف اسذت
)همان(26،

گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست

هر شربت عذبم که دهي عین عذذاب اسذت
)همان(99،

یعني چیزي جز عذاب نیست.
 .1-2-3شمول حکم و افاده حصر:
گاهي قیودي مانند «همه»« ،هرچه» یا «جمله» عالوه بر تأکید بر شذمول ،نفذي هذر حکذم
دیگر را نیز القا ميکنند ،بنابراین حصذر آفذرین خواهنذد بذود .بذهعنذوانمثذال بهاءالذدین
خرمشاهي ( )6بیت زیر را چنین تفسیر کرده است:
نذذدیم و مطذذرب و سذذاقي همذذه اوسذذت

خیذذذذذال آب و گذذذذذل در ره بهانذذذذذه
)همان(266،

یعنی ،در بزم و بساط آفرینش جز خدا هیچکس وجود حقیقي ندارد ...در نمونههاي زیر
نیز قید «همه» عالوه بر تأکید بر شمول ،حصر نیز ایجاد کرده است:
دلت به وصل گل اي بلبل صبا خوش بذاد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه تست
)همان(22،

یعني چیزي جز گلبانگ عاشقانه تو نیست
سر ارادت ما و آسذتان حضذرت دوسذت

که هرچه بر سر ما ميرود ارادت اوسذت
)همان(39،
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نکته جالب توجّه آن است که این شمول ،وحدتي به وجود ميآورد که به حصر منتهي
ميگردد .بنابراین جمله باال این معنا را القا ميکند که جهان چیزي جز سذراب نیسذت یذا
جهان فقط سراب است.
نکته:
گاهي مالحظه ميشود شاعر حکمي ميدهد کذه شذمول دارد امذا بذا طذرح یذک شذرط،
استثنایي به وجود ميآورد که حصر را با بزرگنمایي القا ميکند:
شیوه رندي وخوشباشي عیّاران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلي ورزانکه هست

(حافظ)26:9390،

یعني تنها خوشدلی موجود در بازار عالم شیوه رندي و ...است.
 .1-2-3استفهام انکاري و افاده حصر:
گاهي استفهام انکاري حصر آفرین نیز هست:
این لطایف کزلب لعل تومن گفتم که گفت

وین تطاول کز سرزلف تومن دیدم که دید
)همان(910،

یعني کسي جز من نگفت و کسي جز من ندید.
چو کحل بینش ما خاك آستان شماست

کجذذا رویذذم بفرمذذا ازیذذن جنذذاب کجذذا
)همان(2،

جایي جز این درگاه نداریم یا نميتوانیم برویم.
نکته:
در پارهاي موارد مالحظه ميشود شاعر با ترکیب شرط و اسذتفهام ،طذرح ایجذاد حصذري
()9
مؤکّد و برجسته را پي ميریزد:
گذذر نثذذذار قذذذدم یذذار گرامذذذي نکذذذنم

گذذوهر جذذان بذذه چذذهکذذار دگذذرم بازآی ذد
)همان(20،

گوهر جان را جز براي نثار در قدم یار نميخواهم.
صبر بر جور رقیبت چه کذنم گذر نکذنم

عاشقان را نبذود چذاره بذهجذز مسذکیني
)همان(301،

 .6-2-3جمله صله و افاده حصر:
گاه مقید کردن برخي از ارکان جمله -مانند نهاد یا مسندالیه ،مفعول ،قید زمذان ،مکذان و
غیره -به قید وصف یا با جمله صله ،حصر به وجود ميآورد؛ مانند:
مسندالیه مقید
آن کس است اهل بشارت که اشارت دانذد

ا هسذت بسذذي ،محذرم اسذذرار کجاسذذت
(حافظ)93:9390،
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نکته

زمان مقید:
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

کاین سر پرهوس شود خاك در سراي تذو
(همان)219،

یعني تنها آن دم که...
نکته :9

گاهي بهجای استفاده از واژههاي حصر آفرینی که متممساز هستند -مانند بهجز ،مگر و-...
جمله صله به شکلي بهکاررفته است که حصر را با تأکید بیشتري مطرح ميسازد.
نکته :2

در جمله مرکبي که شامل جمله صله است ،اگر پایه و پیرو هردو منفي باشد حصر با حکم
مثبت تحقق ميیابد .این شیوه بیان نیز از تأکید بیشتري برخوردار است:
بااین همه هرآن کذه نذه خذواري کشذید

ازو هر جا که رفت هیچکسش محترم نداشت
)همان(10،

 .9-2-3تسویه و افاده حصر:

گاه شاعر با طرح یک تسویه ،حصر را بسیار هنرمندانه و با برجستگي خذارقالعذادهاي
ارائه ميکند:
مذذذا شذذذیخ و واعذذذظ کمتذذذر شناسذذذیم

یذذذا جذذذام بذذذاده یذذذا قصّذذذه کوتذذذاه
)همان(269،

یعني فقط جام باده.
اگر دشنام فرمایي و گر نفرین دعذاگویم

جواب تلخ میزیید لب لعل شذکر خذا را
(حافظ)9390،2،

یعني درهرصورت فقط دعاگو هستم.
 .6-2-3تکرار و افاده حصر:

با تکرار یکي از ارکان جمله نیز عالوه بر تأکید ،حصر در کالم ایجاد ميشود:
دواي تذذذذذو دواي توسذذذذذت حذذذذذافظ

لذذب نوشذذش لذذب نوشذذش لذذب نذذوش
)همان(999،

رواق منظذذر چشذذم مذذن آشذذیانه توسذذت

کرم نما و فرود آ که خانه خانذه توسذت
)همان(22،

 .9-2-3عطف و همراهي و افاده حصر:

گاهي شاعر با عطف دو عنصر ضمن نشان دادن همراهي یا مالزمت ،حصر نیز بذه وجذود
ميآورد:
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مذذذاییم و آسذذذتانه دولذذذتپنذذذاه تذذذو

یاران همنشین همه از هم جدا شدند

)همان(216،

ماییم وکهنه دلقي کاتش در آن توان زد

درویش را نباشذد بذرگ سذراي سذلطان

)همان(99،

منم ز عالم و ایذن گوشذه معذیّن چشذم

سزاي تکیذه گهذت منظذري نمذيبیذنم

)همان(293،

 .90-2-3ایجاد حصر با تکیه روي رکني از ارکان کالم:

در اکثر موارد مؤکّد ساختن یک رکن از ارکان جمله با قرار دادن تکیهکذالم بذر آن رکذن،
حصر به وجود ميآورد:
آنجذذا بمذذال چهذذره و حاجذذت بخذذواه ازو

ابروي دوست گوشه محراب دولت است

)همان(216،

یعني فقط آنجا و فقط از او...
موارد تکیهبر ارکان جمله را ميتوان بهصورت زیر دستهبندي نمود:
تکیهبر نهاد:
آشذذذذنایان ره بذذذذدین معنذذذذي برنذذذذد

در سذذراي خذذاص بذذار عذذام نیسذذت
)حافظ(16:9390،

من ترك خاكبوسذي ایذن درنمذیکذنم

حافظ جناب پیر مغان جاي دولت اسذت

)همان(229،

تکیهبر گزاره:
آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشذب اسذت
یا رب این تذأثیر دولذت در کذدامین کوکذب اسذت
)همان(20،

در میخانهام بگشا که هیچ ازخانقه نگشود

گرت باوربودورنه سخن ایذن بذودو مذاگفتیم
)همان(232،

نکته:

گاهي عالوه بر تکیه روي یک رکن از ارکان جمله ،همراه شدن رکن باصفتهای اشاره یا
مقید شدن با جمله توصیفي ،بهشدت تأکید ميافزاید و حصر برجستهتر مطرح ميگردد:
من نخواهم کرد ترك لعذل یذار و جذام مذي

زاهدان معذورداریذدم کذه ایذنم مذذهب اسذت
)همان(20،

نه هر کو نقش نظمي زد کالمش دلذذیرافتد

تذرو طرفه من گیرم که چاالک است شذاهینم
)همان(223،
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تکیهبر مسندالیه:
لبت شکر به مستان داد و چشذمت مذي
بذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذيخذذذذذذذذذواران

منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم
)همان(223،

نام نیک ار طلبد از تو غریبي چذه شذود

تویي امروز درین شذهر کذه نذامي داري
)همان(269،

منم که شهره شهرم به عشذق ورزیذدن

منم کذه دیذده نیذالودهام بذه بذد دیذدن
)همان(216،

تکیهبر متمم:
سالک از نور هدایت ببرد راه بذه دوسذت

که به جایی نرسد گر بذه ضذاللت بذرود
)حافظ(929:9390،

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

بذذه بنذذد و دام نگیرنذذد مذذرا دانذذا را
)همان(3،

کذذار از تذذو مذذيرود مذذددیای دلیذذل راه

کانصذذاف مذذيدهذذیم و ز ره افتذذادهای ذم
)همان(229،

تکیهبر مضافالیه:
فاش ميگویم و از گفتذه خذود دلشذادم

بنذذده عشذذقم و از هذذردو جهذذان آزادم
)همان(996،

رسم عاشذقکشذي و شذیوه شهرآشذوبي

جامهاي بودکذه برقامذت او دوختذه بذود
)همان(932،

تکیهبر مفعول:
من اگر نیکم و گر بدتو برو خود رابذاش

هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت
)همان(19،

 .99-2-3تخصیص و افاده حصر:

گاهي اختصاص ،حصر را نیز القا ميکند:
بذذر اهذذرمن نتابذذد انذذوار اسذذم اعظذذم

ملک آن توست و خاتم فرماي هرچه خواهي
)همان(306،

 .99-2-3امر به انجام دادن تنها یک کار یا نهي از آن و ایجاد حصر:

گاهي شاعر با امر یا نهي مخاطب را در یک حکم ،محدود نموده منحصر به انجام یا منذع
از آن مينماید که خود وسیلهاي است براي ایجاد حصر:
مباش در پي آزار و هرچه خواهي کن

تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم
)همان(19،
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یعني تنها در پي آزار دیگران مباش و غیرازاین هرچه خواهي انجام بده.
دولت از مرا همذایون طلذب و سذایه او

زان که با زاا و زغن شهذر دولذت نبذود
(حافظ)930:9390،

 .93-2-3حصر معنوي:

گاهي شاعر بدون استفاده از الگوهاي مشخص ،حصر را بهصورت غیرمستقیم و از راه معنا
القا ميکند .در این صورت متن بهاصطالح متني گشوده است که خواننده نیز در آفذرینش
هنري نقش پیدا ميکند .حافظ در این زمینه بسیار هنرمندانه عمل کرده است:
من ازین طذالع شذوریده بذه رنجذم ورنذي

بهرهمنداز سرکویت دگري نیست که نیست
)همان(19،

یعني تنها من به دلیل طالع شوریده بهرهمند از سر کویت نیستم.
عاشذذقان را گذذر در آتذذش مذذيپسذذندد لطذذف
دوست تنگچشمم گرنظردر چشمه کوثر کذنم
)همان(299،

 .93-2-3خبر ادعایي و ایجاد حصر:

ادبیات عرصه خبرهاي ادّعایي است که در بسیاري موارد حصر را نیز القا ميکند:
ابروي دوست گوشه محراب دولت است

آنجذذا بمذذال چهذذره و حاجذذت بخذذواه ازو
)همان(216،

 .1نکاتی دیگ ر از ارزش زیباشناختي حصر در حافظ
در ادبیات استفاده از حصر بهویژه به کمک واژههاي حصر آفرین ،اسذتثنایی در کذالم بذه
وجود ميآورد که سخنگو براي غافلگیري خواننده یا مخاطب از آن بهذره مذيجویذد .در
نمونههاي شاعرانه یا هنريتر این غافلگیري بهگونهای است که درك آن زیرکي ،تیزبیني
و ریزبیني خاصي را ميطلبد:
حافظ از دولت عشق تذو سذلیماني شذد

یعني از وصل تواش نیست بهجزبادبه دسذت
(حافظ)21:9390،

با یک بررسي اجمالي ميتوان دریافت که معموالً سخنور از حصر به چند منظور کلذي
بهره ميگیرد که عبارت است از:
 .9-1برجسته سازي یا بزرگنمایي مطلب یا ادعاي شاعرانه:

چنانکه قبالً نیز اشاره شد گزارهها را در ادبیات ميتوان بذه دو نذوع گذزارههذاي زبذاني و
معمولي و گزارههاي ادعایي یا شاعرانه تقسیم نمود که درواقع گونذه دوم بیشذتر موضذوع
بحث قرار ميگیرد .درهرصورت گاهي شاعر یک مطلب ساده زباني را با استفاده از حصر و
زبان شعر برجستهتر نشان میدهد و برشدت تأکید آن ميافزاید مثالً:
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فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب

کذذه حیذذف باشذذد ازو غیذذر او تمنّذذایي
)همان(390،

جز نقد جان به دسذت نذدارم شذراب کذو

کان نیذز بذر کرشذمه سذاقي کذنم نثذار
)همان(911،

نکته:

باید توجه داشت که گاه از حصر براي برجستهتر نشان دادن تحقیر یا تقلیل نیذز اسذتفاده
ميشود .بهعنوانمثال در نمونه زیر حصر جان بهعنوان تنها چیز بهجای مانده براي عاشق
که با یاي بیان تحقیر نیز همراه شده ،مطلب را با تأکید بیشتري نشان ادا کرده است:
داني مراد حافظ ازین دردو غصه چیست

از تذذو کرشذذمهاي و ز خسذذرو عنذذایتي
)همان(291،

یا در این نمونه که بیانگر تقلیل و تحقیر است:
حافظ ز خوبرویان بختذت جذز ایذنقذدر

نیست گرنیستت رضایي حکم قضا بگردان
(حافظ)219:9390،

 .2-1استثناي منقطع و تأکید بر گزاره ادبي:

استثناي منقطع معموالً در گزارههاي ادبي کاربرد ميیابد .حصري که بذهوسذیله اسذتثنای
منقطع به وجود ميآید ،ارزش هنري بیشتري پیدا ميکند:
ماجراي دلخذون گشذته نگذویم بذاکس

زآنکه جز تیغ غمت نیست کسي دمسازم
)همان(299،

غذذذذم گیتذذذذي گذذذذر از پذذذذایم درآرد

بذذهجذذز سذذاغر کذذه باشذذد دسذذتگیرم
)همان(206،

 .3-1اثبات شاعرانه ادعا و بزرگنمایي:

استدالل و ذکر دلیل شاعرانه براي اثبات حکم با استفاده از حصر درواقع کالم را با تأکیذد
بیشتر همراه ميسازد:
چون غمت را نتوان یافت مگر در دلشاد

ما به امید غمذت خذاطر شذادي طلبذیم

او را بذذه چشذذمپذذاک تذذوان دیذذد چذذون هذذالل

)همان(239،
هر دیده جذاي جلذوه آن مذاهپذاره نیسذت
)همان(16،

 .1-1ارائه تصاویر شاعرانه و برجستهسازی آن به کمک حصر:
تذذا دریذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم
پاسبان حرم دلشذدهام شذب همذهشذب
)همان(202،

ور چو پروانه دهد دست فراا بالي

جز بذدان عذارض شذمعي نبذود پذروازم
)همان(209،
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 .1-1نوعي هنجارشکني خالف مقتضاي ظاهر سخن گفتن با حصر:
یکي دیگر از شاخصههاي کالم ادبي خالف مقتضاي ظاهر بودن آن یذا بذهعبذارتدیگذر
هنجارشکنی است که ممکن است لفظي یا معنایي باشذد .آنچذه در بحذث حصذر و قصذر
مصداق ميیابد استفاده از قصر قلب به این منظور است کذه در ایذن صذورت خواننذده یذا
مخاطب با نوعي هنجارشکني معنایي روبهرو ميگردد که دور از انتظار اوسذت و از جاذبذه
خاصي برخوردار است:
در مذهب ما بذاده حذالل اسذت ولذیکن

بي روي توای سرو گلاندام حرام اسذت
)حافظ(991:9390،

مگذذر بذذه روي دلآراي یذذار مذذا ورنذذي

بذذههذذیچوجذذه دگذذر کذذار برنمذذيآیذذد
)همان(916،

 .1نتیجه
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که:
 قصر یا حصر در زبانشناسی و بالغت زیرمجموعه موضوع تأکید قرار میگیرد. تحلیل اشعار حافظ از دیدگاه علم معاني بهویژه قصر و حصر میتواند معیار ،محک و حافظزبان و هویت زبان و بالغت فارسی باشد .با بررسي ساختار زباني حصر ایجادشده در کالم حافظ
درمییابیم که در زبان فارسي روشهایي براي ایجذاد حصذر در کذالم وجذود دارد کذه از
دیدگاه زیباییشناسی هنر و علم بالغذت و همچنذین معنذيشناسذي کذاربردي مذیتوانذد
قابلتوجه باشد .به این منظور در این پژوهش،ضمن استخراج و دستهبندي موارد حصذر و
ارائه قوانین قابلتعمیم ،به هنر و لطف سخن حافظ در بهرهگیري از این ترفند زبذاني نیذز
اشارهشده است.
 گرچه معیارهاي سنجش کالم هنري در اکثر مذوارد همذان مذوازین وضذعشذده درمعاني سنتي است؛ اما موازین نوین عالوه بر اینکه براي سنجش آثار نوین کاربرد بیشتري
دارد براي بررسي برخي از آثار کالسیک نیز ميتواند مالك قرار گیرد .بهعنذوانمثذال بذر
اساس نظریههای امروز ابهام و پیچیدگي هنري کالم نهتنها عیب نیست؛ بلکه هنذر هذم
هست و در برابر آن روشني و آشکاری مطلب کذه موجذب تذک معنذایي مذيگذردد و بذه
مخاطب مجال تأمل و تفکر نميدهد ،موردانتقاد این پژوهشگران است.
 علماي بالغت در زبان عربي به شیوههاي متعددي براي ایجاد حصر اشارهکذردهانذدکه در زبان فارسي نیز همانند مباحث دیگر علم معاني ،بدون توجه به ساختار خاص زبذان
فارسي به همین روشها اشارهشده است درحاليکه بسیاري از این موارد با سذاختار زبذان
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فارسي سازگار نیست .ضمن اینکه موارد دیگري نیز وجود دارد که موردتوجه قرار نگرفته
است و بررسی غزلیات حافظ بهترین گواه بر این مسئله است.
پینوشتها
.1در كتاب جواهر البالغه آمده است :منظور از صفت در اينجا صفت معنوي است كه بر معني داللت دارد كه قائم به چيزي
است ،خواه لفظ داللتكننده بر آن جامد يا مشتق ،فعل يا غير فعل باشد .پس منظور از صفت چيزي است كه به غير خود نياز
دارد تا به آن متكي باشد .ماند فعل و نظير آن و منظور از آن صله نحوي كه نعت ناميده ميشود ،نيست (هاشمي)122::331،
در پاورقي .زاهدي نيز در كتاب روش گفتار همين مسئله را تكرار ميكند( .زاهدي)12::1231،

.3جز و بهجز:
نمونههاي ديگر از ديوان حافظ:
غ  ،3ب  /1غ  ،31ب  /3غ  ،21ب  /2غ  ،22ب  /1غ  ،31ب  /3غ  ،13ب  /3غ  ،12ب  /11غ  ،16ب  /1غ  ،11ب
 /1غ  ،11ب  /1غ  ،63ب  ،3:: /1ب  /2غ  ،3:2ب  /1غ  ،31:ب  /2غ  ،316ب  /3غ  ،33:ب  /1غ  ،333ب
 /3غ  ،322ب  /2غ  ،313ب  /1غ  ،2:2ب  /2غ  ،23:ب  /3غ  ،232ب  /3:غ  ،232ب  /1غ  ،232ب  /1غ
 ،22:ب  /6غ  ،221ب  2و ب  /2غ  ،223ب  1و ب  /1غ  ،216ب  /1غ  ،222ب  /6غ  ،226ب  /2غ  ،266ب
 /3غ  ،333ب  /2غ  ،331ب  /2غ  ،312ب  1و ب .1
.2مگر :نمونههايي ديگر از ديوان حافظ:
غ  ،22ب  /2غ  ،66ب  /1:غ  ،322ب  /3غ  ،321ب  /3غ  ،213ب  /2غ  ،323ب  /1:غ  ،311ب  /1غ  ،313ب
.3
 .3نمونههاي ديگر:
حافظ :غ  ،32ب  /3غ  ،312ب  /3غ  ،313همه ابيات /غ  ،312همه ابيات /غ  ،331ب -2 .2برخي از كتابهاي بالغي به مواردي اشارهكردهاند كه البته اكثر الگوهاي ارائهشده برگرفته از ساختار زبان عربي
است .بهعنوانمثال در كتابهاي :روش گفتار تأليف زينالدين زاهدي يا آيين سخن از ذبيحاهلل صفا.
غالمحسين رضا نژاد نيز به چند مورد از الگوهاي زبان فارسي در كتاب اصول علم بالغت در زبان فارسي
اشارهكرده كه قابل نقد است.
 .1بهاءالدين خرمشاهي ،1211 ،حافظنامه ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران ،چاپ چهارم ،بخش دوم ،ص
.1131
 .1نمونههاي ديگر:
تنها فايده ديده ،ديدن است و جز آن نيست.
خم چه کنم گر سذخن پیذر مغذان ننیوشذم
مذذن کذذه خذذواهم کذذه ننوشذذم بذذهجذذز از راوق
گذذرم نذذه پیذذر مغذذان در بذذه روي بگشذذاید

(حافظ)291:9390،
کذذذدام در بذذذزنم چذذذاره از کجذذذا جذذذویم
(همان)236،

كاري جز شنيدن سخن پير مغان نميتوانم انجام دهم.
دل بذذدان رود گرامذذي چذذه کذذنم گذذر نذذدهم

مذذادر دهذذر نذذدارد پسذذري بهتذذر ازیذذن
(همان)213،
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