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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. 
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 فارسی زبان و بالغت معیار ساختار ،حافظ اشعار در هاي قصرشگرد
 9رشفرهاد کاکه

 ،ایرانمهاباد نشگاه آزاد اسالمی،مهاباد، دا واحد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،

 حسین آریان
 ،ایرانزنجان ، دانشگاه آزاد اسالمی،زنجان واحد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،

 99/6/99؛ تاریخ پذیرش مقاله: 29/3/99تاریخ دریافت مقاله: 
 (939 ص تا 993 ص از)

 پژوهشی -علمی

 چکیده
 ،اریمع و... معمار، ینظام ،حافظ ،یسعد نی چون فردوسی،ایرا بزرگشاعران  که نیدر اتردیدی نیست 

 فارسی، و بالغتهای زبان استونه نیاز ا یکی فارسی هستند. و بالغتزبان  تیو هوزبان  و حافظ محک
این مکتوب  در است. شده لیو تحلمختلف بررسی  یکردهایاز روتاکنون  حافظ شعر است.  شیرازی حافظ

-در کالم حافظ دریابیم که در زبان فارسي چه روش جادشدهیازباني حصر سعي شده با بررسي ساختار 

 نیو همچنهنر و علم بالغت  یشناس ییبایزهایي براي ایجاد حصر در کالم وجود دارد که از دیدگاه 
بندي موارد حصر و ارائه باشد. به این منظور ضمن استخراج و دسته توجه قابلشناسي کاربردي معني

 .است شده اشارهن ترفند زباني نیز گیري از ای، به هنر و لطف سخن حافظ در بهرهمیعمت قابلقوانین 
توجه به ساختار خاص زبان  بدون ،زبان عربي قصر در بالغت اریمع بیشتر با زبان فارسي قصر دراشارات 
 موارد کهضمن این .کالم دارند یساز در برجستهساختاری متفاوت  اساساًکه است درحاليبوده فارسي 

 یلیو تحلکه به روش توصیفی این پژوهش  در .نگرفته استقرار  موردتوجهدیگري نیز وجود دارد که 
یابی به معیارها و موازینی برای تحلیل متون ادب با هدف دستصورت گرفته است  یفیو کی موهم ک

ق اصول موجود . لذا سعی شده ضمن بررسی چگونگی تطبیگرفته است شکلفارسی از دیدگاه علم معانی 
ها، الگویی نیز برای سنجش کالم هنری از داده لیوتحل هیتجزدر این علم با ساختار زبان فارسی از طریق 

مطالعه و نقد و بررسي غزلیات حافظ در این زمینه و  پس ازاین دیدگاه ارائه شود. به این منظور 
استخراج و  ضمن؛ شده است دادهاي از اشعارش، سامان بالغي گزیده -ساختار نحوي لیوتحل هیتجز

هنر و ، به فارسی و بالغت ساختار زبانمعیار  عنوان به میتعم قابلبندي موارد حصر و ارائه قوانین دسته
 حصر هم یها از واژه حافظ است. شده اشارهنیز گیري از این ترفند زباني حافظ در بهرهلطف سخن 

تلقي  شود،اما  تر اهمیت کمو  تر عادیدگاه نقد ادبي . هرچند ممکن است از دیکند میاستفاده  وستهیپ
همچون حافظ حتي از  یو استاد شناس سخنو گریز از هنجارهاست،  ها یادبیات که عرصه  فرا هنجار

 نشده است. هبهره گرفته  که از لطف کالم کاست ای شیوهاین الگو نیز به 
 

 سازي، هنجارشکني.برجسته ،بالغت ،قصر ،یمعان ،فارسی زبان ،حافظ :ی کلیدیهاواژه
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 دمهمق.9

؛ چنان تردیدی نیست فارسی است اتیو ادبزبان  یسرا شاعر غزل نیتر بزرگحافظ  که نیا
ادبیات  یبر بلندافارسی بلکه  بر ادب تنها نه ،وی و سخن شعر سار هیسابزرگی که تاکنون 

 و یرگذذار یتأثژگی وی دیترد یب .است یندگیفزانورش پیوسته در  نیو ا درخشد میجهانی 
 اشعارش، نمایان اسذت و دلذذذیر؛   ی خوانندههر  بر در اولین برخورد، شعر حافظ ینینش دل

آشذکارتر   قصذر.  حصذر و  در توجه ِحذافظ بذه شذگردهای بالغذی در     این ویژگی خصوصاً
آن سخن رفتذه اسذت ایذن     از کمتر در مورد حافظ هست و ها نیا از آنچه باالتر .گردد یم

 در هنر بالغت است. ژهیو بهحافظ معیار ساختار زبان فارسی  است که زبان
و « تخصیص»، «حصر»یا فروگرفت بابی از علم معانی است که به آن  قصر 

 یبه معندر لغت  قصر دیگر، توصیفی در( 2/66 :9391،شیرازی) ندیگو هم می« اختصاص»
نفی حکم از  و ذکرشدهحبس است و در اصطالح اثبات حکم است برای آنچه در کالم 

اثبات مؤکد حکمي است براي  درواقعحصر  )909 :9369،آق اولی) .ماسوای او است
حصر روشي برجسته است براي ایجاد تأکید در کالم. بنابراین  گرید عبارت به. هیعل محکوم

 سازي است، بسیار کاربرد دارد.برجسته مهم آندر ادبیات که شاخصه 
 هرچذه افي که در سر دارد براي تأثیرگذذاري و نفذوذ   شاعر یا نویسنده به اقتضاي اهد 

اثبات،  یدر پگیرد. ادیب هنرمند همواره بیشتر در ذهن خواننده از این ترفند زباني بهره مي
ادعایي هستند و اسذتفاده از ایذن روش بذه     معموالًهایي است که استدالل یا تحلیل گزاره

گیذري حصذر بذا    است که شکل توجه البجنماید. موفقیت او در این امر، کمک شایاني مي
 روش ،و قصذر  حصذر  ،گرید عبارت به اهدافي که گوینده در ذهن دارد ارتباط مستقیم دارد.

سازي. این رفتار زباني در اصطالح علذم  مؤثري است براي ایجاد تأکید در کالم و برجسته
یا شيء را معاني انحصار و اختصاص یک ویژگي به کسي یا چیزي، همچنین انحصار فرد 

خصوص در ادبیذات بسذیار کذاربرد    و قصر به حصر نامند.در یک ویژگي، حصر یا قصر مي
دارد. به همین جهت در علوم بالغي بحث مفصلي در این زمینه طرح گردیده که در چنذد  

 قصر ،قصر طرق از: اند عبارتمباحث  این است. قرارگرفته دقت نظرو  یموردبررسمبحث 
 بر موصوف قصر صفتبه اعتبار طرفین ) قصر ،حقیقي و ادّعایي(مجاز )به اعتبار حقیقت و 

علم  ازآنجاکهقصر.  و اهدافافراد، تعیین و قلب( مخاطب )باور  بر اساس قصر ،یا بالعکس(
هاي زبذان  است؛ توجه به تفاوت گرفته شکلخطابه و مسائل مربوط به آن  بر اساسمعاني 

رسذد.  ادبیات، در علوم بالغي ضروري به نظذر مذي   گفتار و نوشتار همچنین تفاوت زبان و
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تواند با توجه به این نکات مورد بازبیني قرار گیرد و مي مذکور هریک از عناوین یرو نیازا
بحث از قصر به اعتبار حقیقت، در عرصذه ادبیذات    مثال عنوان بهمجدداً نقد و بررسي شود. 

ایذن   ( درکه قصر مجازي )ادّعذایي نیست؛ درحالي موردتوجهکه دنیاي مجازهاست چندان 
 در حذدّ و انواع آن فقط  یقیقصر حق در موردحوزه، کاربردي چشمگیر دارد. بنابراین بحث 

قصذر بذه    در مذورد شناخت و معرفي قصر مجازي مطرح است و نه بیش از آن. همچنذین  
اعتبار طرفین یعني قصر صفت در موصوف یا قصر موصوف در صفت نیز باید گفذت ایذن   

و بررسذي   طذرح  قابلکند و ذیل این بخش  حث با توجه به اهداف قصر اهمیت پیدا ميمب
کذه   اند کرده اشاره« صفت و موصوف»اصطالح  در موردعلماي علم بالغت  یاز طرفاست. 

نیست؛ بلکه مذراد صذفت معنذایي     مراد از صفت و موصوف، صورت دستوري آن نجایادر 
در ادبیات  ژهیو بهین تشخیص نوع قصر به اعتبار طرفین بنابرا (9).باشد ریبه غاست که قائم 

، بذا ابهذام همذراه    اند شده فیتعرفارسي که صفت و موصوف تنها در جایگاه دستوري خود 
قصر به اعتبار باور مخاطب نیز، که  در موردبحث  گردد و نیاز به توضیح و توجیه دارد.مي

تشذخیص بذاور    ازآنجاکهشتري دارد. زیرا در خطابه مطرح بوده، نیاز به تأمل بی نیازا شیپ
در خصذوص  تواند یک امر علمي ثابذت باشذد. بذه   مخاطب امري نسبي و متغیّر است؛ نمي

ذهن مخاطب با خالف مقتضاي ظذاهر سذخن گفذتن     رکردنیدر گکه ویژگي آن  اتیادب
قطعي صورت افراد، تعیین یا قلب، امري و اقناع است، تعیین نوع قصر به یرگذاریتأثبراي 

بذا  « یذار  قامذت  الفنیست در لوح دلم جز »در مصرعي مانند:  مثال عنوان بهو مسلّم نیست. 
گرفته شذود. بایذد توجذه     در نظرتواند افراد، تعیین یا قلب توجیهات مختلف، نوع قصر مي

حصر و قصر با اهذداف قصذر مذرتبط بذوده و ایذن       در مورد شده مطرحداشت همه مباحث 
کذاربردي و   شناسذي تواند از دیدگاه نقد ادبي، معنياست که مي یا ئلهمسترین  ارتباط مهم

. از این میان بیش از همه ارتباط مستقیم ردیقرار گ لیوتحل هیتجزادب مورد  یشناس ییبایز
نشیني و جانشذیني یذا   اهداف است؛ یعني انتخاب در محور هم بر اساسگیري قصر شکل

، ایذن  یادشذده با توجذه بذه مذوارد     معیّن. یاهدفباصطالح همان گزینش و چینش ویژه به
هذاي زبذانی در ادبیذات فارسذي از      مطرح است که برای ارزیابی و سنجش زیبذایي  مسئله

گرفت که با ساختار آن زبذان   در نظرتوان  دیدگاه علم معاني، چه معیارها و موازیني را مي
هاي ایجاد قصر ، شیوهبه همه نکات باال با توجهپژوهش حاضر  در سازگاري داشته باشد؟

اي عنذوان مقدمذه  به -غزلیات حافظ بر اساس ساختار زبان فارسي در کالم ادبي بر اساس
 است. شده دهیبرگزجهت نقد و بررسي  -حصر و قصر در موردبراي تحقیق 
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 تحقیق ۀپیشین.9-9

طرح این گفت که  توان می ،پیشینه بررسی حصر یا قصر در آثار بالغي فارسي ۀدربار
نیاز به نگرشی نوین دارد و الزم است مباحث آن مورد  طورکلی بهکه بالغت سنتی  سئلهم

هاست که پژوهشگران و منتقدان ادبي ای نیست. مدّت، مطلب تازهگیرد قراربازبینی 
. اند داده قراردر این مباحث را مورد تأکید  تجدیدنظرو لزوم  برده پیاین امر  ضرورت به

 بالغت هايروش و نظري مباني به انتقادي نگاهي»در مقالۀ  (9366) فتوحیمحمود 
پردازد. ، به توضیح و تشریح این رویکردها میفارسي زبان و ترویج انجمن همایش ،«سنتي

نواندیشی در »ای از امین الخولی با عنوان سید محمود طبیب حسینی با ترجمۀ مقاله

های جدید در این حوزه طرح دیدگاه، به 906-901درج در آیینه پژوهش، شمارۀ  ،«بالغت
که موضوعات نوین بالغت از  های دیگری در این عرصهپژوهش ازجملهپرداخته است. 

 توان به این مقاالت اشاره کرد:اند، میمنظر زبانشناسی را مطرح کرده
، پژوهشنامۀ نقد «های ادبیسنجش صدق و کذب در گزاره»(، مقالۀ 9393شفق )سماعیل ا

 .902-62صص غت، دانشگاه تهران، ادبی و بال
 ورد دیفرش ( خسرومرحومدارند )که تقدم فضل در این موضوع  یاز پژوهشگرانیکی  

 سهیبا مقاسنتی  نقد بالغتتالش کرده است ضمن مطرح کردن متفاوت  آثار است که در
 و مباحث تأکید .دهند ارائه و مستقلفارسی را برجسته  بالغت ،ییو اروپابالغت عربی 

و « ینقد ادب درباره ادبیات و»کتاب از  دوم( در جلدفارسی )فصل سوم  در زبان قصر
 گرفته شود. نظر برای این مقال در یا نهیشیپ تواند یمکتب دستور وی،  از دیگر یمباحث

خوب و مفید نقد ادبی به  ابزارهایفنون بالغت اگر بر اساس صحیحی نوشته شود از 
 فرشید نقش مهمی داشته باشد. تواند میشناسی شعر و ادبیات و در نقد زیبا رود میشمار 

دارد که بعضی از آنان  هایی پیشنهادبرای نوشتن کتب بالغی جدید فارسی  ورد
و بیان  معانی بدیع، های کتابو بازآفرینی در  و بازنویسی تجدیدنظربرای  وی .اند تأمل قابل

اس آثار درجه اول نویسندگان و جدید بالغت باید بر اس های کتاب» معتقد است که:
ادب عوام نوشته شود و در تدوین و قواعد مربوط به  های نمونهبهترین  هپای شاعران و بر

 ج ،ورد فرشید)«بالغت باید روح شعر و ادب فارسی را در نظر گرفت نه چیز دیگر را.

و بیان و بدیع  مسائلجهت تسهیل در تدوین بالغت جدید فارسی  ادامه در و (2/369:9362
کرده تا محقق بیانی با داشتن اطالعات  بندی جمعمعانی و عروض را در نه عنوان کلی 
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کلی را تأکید )و  گانه نه های عنوانبذردازد و یکی از  ها آنکافی و ذوق سلیم به نوآوری در 
 (361همان،) گرفته است. نشانه( حصر
 مجله« حافظ  غزلیاتو قصر در بررسی و نقد کارکرد حصر »(، 9391) گرانیدو  کوه ادیص 

اگرچه ) (232-991، صفحه 9391، تابستان و پاییز 30 ۀ، شمار96 ۀدور)نامه علمی پژوهشی کاوش 
سال قبل آغاز کرده  چهار از در بررسی علم معانی این سطور پژوهش حاضر را ی نگارنده

از نقل برخی از تعاریف پس  . نگارندگان(است تر یکنزدبه پژوهش ما  است اما مقاله اخیر
حافظ تحتِ   یاتغزلحصر و قصر و بیان نقش آن در تأثیر و زیبایی سخن، اسلوب حصر در 

 ذ 3نحوِ زبان؛  یلهوس بهحصر  ذ 2؛ حصر سازالفاظِ )ادات(  ذ 9: اند کردهسه عنوان بررسی 
 هرچند بوده است. ورد یدفرشمباحث مذکور  هم ها آناصلی  از منابع یکی .تکیه و درنگ

به  دیگر یا گونه بهاما روش ما در این مقال  اند شده ورآیاد را یتوجه قابلنکات  که
شکن  از یگرد یها گونهبه  توان یم بازهمداریم که  و باور یما کردهحصرهای حافظ توجه 

 زلف اشعار حافظ در همین زمینه سخن گفت.
ها یذا کارکردهذای   ن و نقشهای گوناگوهای ساختاری زبانبنابراین با توجه به تفاوت

هاي مختلف، الزم اسذت معیارهذاي   شناسي در دورههاي زیبایيمتنوع زبان و تغییر ارزش
 سذاختار  تاکنون،موجود در بالغت براي سنجش کالم ادبي بازنگري، متحول و احیا شود. 

در زبان فارسي ماننذد مباحذث دیگذر بالغذي      هم آنهاي ایجاد و شیوه حصر و قصر بحث
در زبان عربي و  چه .شده است مطرحساختار این زبان  بر اساستأثیر بالغت عرب و  تحت

حصذر  هاي الگوي استفاده از واژه چه در زبان فارسي، دو الگو براي ایجاد قصر وجود دارد:
بالغت به  ۀنیدرزمآثاري که  انیاز م ها. خاص بدون استفاده از این واژه یها روشو  نیآفر

هاي ایجاد قصر جز روش اول به برخي از شیوه، تنها در چند اثر بهشده زبان فارسي تألیف
خاص زبذان عربذي    شده مطرحهاي همان شیوه هم آناست که  شده اشارهبا روش دوم نیز 

زاهذدي در   نیالذد  نیذ ز مثال عنوان بهسازگاري ندارد.  کامالًاست و با ساختار زبان فارسي 
هاي هشتگانه ایجذاد  به روش «البالغهمعالم»ائي در یا محمد خلیل رج «روش گفتار»کتاب 

مانند عطف ؛ (932:9316 زاهدی،)است همان مباحث زبان عربي  قاًیدقکنند که قصر اشاره مي
اصول علم معاني در »و غیره. حتي در کتاب « انّما»اثبات یا استفاده از کلمه  پس از «ال»به 

است.  شده یمعرف و قصرها براي حصر روشرغم عنوان کتاب باز همین علي« زبان فارسي
رضذا  )...مبتذدا و  ریتأخ: قصر به حروف نفي، وجود حرف تحقیق، تقدیم خبر و مثال عنوان به

 (29:9369،نژاد

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/issue_147_149_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+16%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+30%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-236.html


 9399/999 زیی،  پا3ۀ، شمار9و بالغت، سال ینقد ادب ۀپژوهشنام

 

انذد   کذرده  اشذاره صفا و جلیل تجلیل تنهذا بذه الگذوي اسذتفاده از ادات قصذر       هللا حیذب 
یعني تکذرار بذا حذذف    -روش دیگر  ، به یکبر آن و سیروس شمیسا عالوه (30:9369صذفا، )

 یها وهیشبدیهي است براي ارائه الگوهاي متعدد  .(9: 9391 شمیسا،)دارد اي نیز اشاره -ادات 
 قرار گیرد. لیوتحل هیتجزادب فارسي مورد  ایجاد حصر در زبان فارسي الزم است متوني از

حلیل متون ادب فارسذی  یابی به معیارها و موازینی برای تدست باهدف لیوتحل هیتجز نیا
گیذرد. بذرای نمونذه، بذه     جدید در این عرصه انجام می یها دگاهیداز دیدگاه علم معانی و 

 لیذ وتحل هیذ تجزو از طریق  شده پرداخته است، بالغی برخوردار حصر شگرد اشعاری که از
ش در این پژوه.است شده ارائهها، الگویی نیز برای سنجش کالم هنری از این دیدگاه داده

صورت گرفته است سعي شده با بررسي  یفیو کوهم کمی  یلیو تحلکه به روش توصیفی 
هذایي  در کالم حافظ دریابیم که در زبان فارسذي چذه روش   جادشدهیاساختار زباني حصر 

هنذر و علذم بالغذت     یشناسذ  ییبذا یزبراي ایجاد حصر در کالم وجود دارد که از دیذدگاه  
بندي باشد. به این منظور ضمن استخراج و دسته توجه قابلشناسي کاربردي همچنین معني

گیذري از ایذن   و حافظ در بهره ، به هنر و لطف سخنمیتعم قابلموارد حصر و ارائه قوانین 
 است. شده اشارهترفند زباني نیز 

 حافظ اشعار حصر و قصرهاي ایجاد شگرد.2
د و متنوّعي براي ایجاد دهد که الگوهاي متعدّنشان مي حافظروي  شده انجامهاي بررسي

حصذر  هذاي  این ویژگي در کالم هنري وجود دارد که از این میان الگوي اسذتفاده از واژه 
 قرارگرفته موردتوجهبیش از موارد دیگر  یرو نیازااز باالترین بسامد برخوردار است.  نیآفر

 .اند کرده اشارهو همه آثار بالغي به این روش 
 نیحصر آفرهاي ستفاده از واژها اهاي ایجاد حصر بروش.2-9

نماید. بنابراین ممکن است از دیدگاه نقد تر مياستفاده از این روش تشخیص حصر را ساده
و گریز از  ها یفرا هنجارشود. البتّه در ادبیات که عرصه تر تلقي اهمیتتر و کمادبي عادي

اي و نیذز بذه شذیوه   حافظ حتي از این الگ همچونشناسان و استاداني هنجارهاست، سخن
 نماید:اند که از لطف کالم کاسته نشده و بیان همچنان بدیع ميبهره گرفته

 هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است
 

 بذذذرود از دل مذذذن و ز دل مذذذن آن نذذذرود 
 

(939:9390)حافظ،    
 

 اسذت زتذو ناخشنود  نکته که حافظ نیرازایغ
 

 در سراپاي وجودت هنري نیست که نیسذت  
 

  ( 19:9390حافظ، ) 
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 شذذب ام شذذب همذذه شذذده پاسذذبان حذذرم دل
 

 تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم   
 

  ( 202همان، ) 

از امکانذات   نیحصر آفرهاي استفاده از واژه در کنارهاي باال شاعر در هر یک از نمونه
جایي جابه ،مانند تکرار، تضاد، استثناي منقطع اعم از امکانات لفظي و معنایي -زباني دیگر
بذه آن صذورت   و فراتر برده  عادي بهره گرفته، حصر را از حالت -ینیآفر ریتصویا  ارکان
 .بخشیده است هنري
بس است(، مگر، بس )، الّا، جز(بهجز ) مانند نیحصر آفرهاي طورکلي استفاده از واژهبه
 :یي برخوردار استاز بسامد باال در دیوان حافظ وو... از رونیب(، وراي، خالف، ریبه غغیر )

 (2) جزجز و به. 2-9-9

 :است شده گرفتهبه کار  بیشتر« جزجز و به»، نیحصر آفرهاي واژهاز میان 
 در صذذومعه زاهذذد و در خلذذوت صذذوفي 

 

 جز گوشه ابروي تو محراب دعذا نیسذت   
 

(11)همان،    

 (3) مگر .2-9-2
 بگذشتدریغا عیش شبگیري که درخواب سحر

 

 
 

 درمذاني  کذه  ي دل مگروقتذی نداني قذدروقت ا  
 

 ( 299همان، ) 

 (:ریبه غو  از ریغغیر ) .2-9-3
 باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت بذاد 

 

 دوست بنشذاني  من سروي غیر جای بهگر  
 

  ( 299همان، ) 

 استنکته که حافظ زتوناخشنود غیرازاین
 

 دانذه بذه  خذال سذیاهش کذه دیذد      غیر به 
 

  ( 19همان، ) 

 سذذذند جذذای بذذهاو بذذر آتذذش رب زیبذذاي 
 

 تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم     
 

  ( 269همان، ) 

 (1) بس است(بس ).2-9-1
 سبذ وحافظ وظیفه تو دعا گفذتن اسذت   

 

 آن مبذذاش کذذه نشذذنید یذذا شذذنید دربنذذد 
 

(912:9390)حافظ،    

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

 

  گنذه دانسذت  که شیخ مذهب ما عذاقلي   
 

  ( 999همان، ) 

 
 



 9399/929 زیی،  پا3ۀ، شمار9و بالغت، سال ینقد ادب ۀپژوهشنام

 

 :9نکته 
یا گاهي همراه با بخشذي ازجملذه، حذذف     ییتنها به، نیحصر آفر موارد واژه یا در پاره

 افزاید:، بر بالغت سخن ميشده شتریباین نکته خود موجب برجستگي شود. مي
  سخن غیر مگو با مذن معشذوقه پرسذت   

 

 ام نیست به کس پروایيجام ميکز وي و 

  ( 309همان، ) 

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

 

 دري دگذذر زدن اندیشذذه تبذذه دانسذذت   

 

  ( 30همان، ) 

 ...دري دگر زدن جز این در
 :2نکته 

به « هم» ،«تنها» مانند ؛قیدها و ضمایر تأکیدي، گاهي برخي از نیحصر آفرهاي جز واژهبه
ضذمیر  . حتذي گذاهي   انذد  کاررفتذه  به «فقط»به معني « همان»و « همین»معني )همچنین(، 

 :کرده استنیز ایجاد تأکید، حصر  عالوه بر« خود»مشترك 
  یبذذاز عشذذقدر خانقذذه نگنجذذد اسذذرار  

 

 بذا مغذان تذوان زد    هذم جام مذي مغانذه    
 

  ( 99همان، ) 

 (911)همان،اوت رهبر آید همگفتا اگر بداني 

یذا در  شذده  « فقذط »جایگزین کلمه « هم»شود در ابیات باال واژه که مالحظه ميچنان
 است. جادشدهیاحصر « خود و همین» هايهاي زیر که با واژهنمونه

 نیحصر آفرهاي استفاده از واژهبدون ایجاد حصر هاي روش.3
شذعر  ازجملذه   در زبذان فارسذي   ،(نیحصر آفرهاي استفاده از واژهمذکور )روش گذشته از 

 ازجمله: (1)الگوهاي دیگري نیز براي ایجاد حصر وجود دارد؛  ،حافظ
 حکم تنها براي مقصور اثبات حصر با نفي یا ایجاد.3-9-9

و یا بالعکس اثبات حکم یک فرد یا گروه معیّن و اثبات آن فقط براي دیگران نفي حکم از 
 آفریند:حصر ميیک نفر، و نفي آن از دیگران براي 

 ظ بذذرو کذذه بنذذدگي پادشذذاه وقذذت حذذاف
 

 کنذي کننذد تذو بذاري نمذي    گر جمله مي 
 

(303:9390)حافظ،    

از طریذق   یینمذا  بزرگزیبایي هنري این طرز و شیوه خاص، بازي با ذهن خواننده و  
 هم نشاندن شمول و تخصیص امر است. در کنارتضاد و 

 



 یساختار زبان و بالغت فارس ارمعی حافظ، اشعار در قصر شگردهاي /922

 

 :9نکته 
مثال در نمونه زیذر کذه    عنوان  بهد. شوگاهي نفي و اثبات به شکلي غیرمستقیم مطرح مي

 :اي به حصر حاصل از آن داده استبرجستگي ویژه ،و تخصیصتلمیح البتّه 
 بذذر اهذذرمن نتابذذد انذذوار اسذذم اعظذذم   

 

 فرماي هرچه خذواهي ملک آن توست و خاتم ، 
 

(306)همان،    

 ...یعني تابش انوار اسم اعظم فقط براي توست؛ پادشاهي عالم نیز مختص توست
 ایجاد حصر با نفي مشابهت با غیر: .3-2-2

 است: نیحصر آفرنفي مشابهت با دیگران نیز 
 در خلوص منت ار هست شکي تجربه کن

 

 نشناسد چذو محذک   زرخالصکس عیار  
 

(966:9390)حافظ،    

 و ایجاد حصر: همانياین اثبات .3-2-3
 آفریند:براي دو امر نیز حصر مي یهمان نیاگاهي اثبات 

  د و صاف ترا حکم نیست خوش درکشبه دُر
 

  الطذاف اسذت   عذین که هرچه ساقي ما کذرد   
 

  ( 26همان، ) 

 عذذاب اسذت   عینهر شربت عذبم که دهي    دوست یبگر خمر بهشت است بریزید که 
 

  ( 99همان، ) 

 یعني چیزي جز عذاب نیست.
 حکم و افاده حصر: شمول .3-2-1

حکذم  نفذي هذر   تأکید بر شذمول،   عالوه بر« جمله»یا « هرچه»، «همه»قیودي مانند گاهي 
 نیمثذال بهاءالذد   عنذوان  بذه د بذود.  نذ خواه نیحصذر آفذر  ، بنابراین دنکننیز القا ميدیگر را 

 بیت زیر را چنین تفسیر کرده است: (6)خرمشاهي 
  اوسذذت همذذهنذذدیم و مطذذرب و سذذاقي 

 

  خیذذذذذال آب و گذذذذذل در ره بهانذذذذذه 
 

  ( 266همان، ) 

 زیر هايدر نمونهوجود حقیقي ندارد...  کس چیهخدا  جزساط آفرینش در بزم و ب یعنی،
 حصر نیز ایجاد کرده است: ،شمول عالوه بر تأکید بر« همه»قید  نیز

  دلت به وصل گل اي بلبل صبا خوش بذاد 
 

  گلبانگ عاشقانه تست همهکه در چمن  
 

  ( 22همان، ) 

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

 

  رود ارادت اوسذت بر سر ما مي هرچهکه  
 

  ( 39همان، ) 



 9399/923 زیی،  پا3ۀ، شمار9و بالغت، سال ینقد ادب ۀپژوهشنام

 

منتهي  حصرآورد که به مي به وجود وحدتي ،شمولنکته جالب توجّه آن است که این 
کند که جهان چیزي جز سذراب نیسذت یذا    بنابراین جمله باال این معنا را القا مي گردد.مي

 جهان فقط سراب است.
 نکته:

 ،یذک شذرط  طذرح  دهد کذه شذمول دارد امذا بذا     شود شاعر حکمي مياهي مالحظه ميگ
 کند:القا مينمایي بزرگبا حصر را که آورد استثنایي به وجود مي

 نیست در بازار عالم خوشدلي ورزانکه هست
 ستا خوشخوشباشي عیّاران شیوه رندي و 

(26:9390)حافظ،    

 الم شیوه رندي و... است.موجود در بازار ع یدل خوشیعني تنها 
 استفهام انکاري و افاده حصر: .3-2-1

 نیز هست: نیحصر آفرگاهي استفهام انکاري 
 من گفتم که گفتکزلب لعل تو این لطایف

 

  من دیدم که دیدوین تطاول کز سرزلف تو 
 

  ( 910همان، ) 

 یعني کسي جز من نگفت و کسي جز من ندید.
 کجذذا رویذذم بفرمذذا ازیذذن جنذذاب کجذذا    تچو کحل بینش ما خاك آستان شماس

 

  ( 2همان، ) 

 توانیم برویم.جایي جز این درگاه نداریم یا نمي
 نکته:

 طذرح ایجذاد حصذري    ،شود شاعر با ترکیب شرط و اسذتفهام اي موارد مالحظه ميدر پاره
 (9) ریزد:را پي مي برجسته و مؤکّد

 قذذذدم یذذار گرامذذذي نکذذذنم  گذذر نثذذذار 
 

 دیذذبازآدگذذرم  کذذار چذذهگذذوهر جذذان بذذه  
 

  ( 20همان، ) 

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

 

 جذز مسذکیني  عاشقان را نبذود چذاره بذه    
 

  ( 301همان، ) 

 صله و افاده حصر: جمله .3-2-6
مکذان و  مذان،  اد یا مسندالیه، مفعول، قید زمانند نه -مقید کردن برخي از ارکان جملهگاه 
 آورد؛ مانند:مي به وجودحصر  ،صله با جملهیا  قید وصف به -غیره

 مسندالیه مقید
  است اهل بشارت که اشارت دانذد  کس آن

 

  ا هسذت بسذذي، محذرم اسذذرار کجاسذذت   
 

  (93:9390)حافظ،                                 
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 هنکت

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

 

  شود خاك در سراي تذو  پرهوسکاین سر  
 

(219)همان،    

 یعني تنها آن دم که...
 :9نکته 

 -جز، مگر و...مانند به -ساز هستندکه متمم ینیحصر آفرهاي استفاده از واژه یجا بهگاهي 
 .سازدحصر را با تأکید بیشتري مطرح مي است که کاررفته بهجمله صله به شکلي 

 :2نکته 

شد حصر با حکم پایه و پیرو هردو منفي بااگر شامل جمله صله است،  کبي کهجمله مر در
 از تأکید بیشتري برخوردار است: نیز یابد. این شیوه بیانمثبت تحقق مي

  نذه خذواري کشذید    هرآن کذه  همه نیباا
 

  محترم نداشت کسش چیهکه رفت  هر جا ازو 
 

  ( 10همان، ) 

 و افاده حصر: هیتسو .3-2-9

اي العذاده ر با طرح یک تسویه، حصر را بسیار هنرمندانه و با برجستگي خذارق گاه شاع
 کند:ارائه مي

 مذذذا شذذذیخ و واعذذذظ کمتذذذر شناسذذذیم
 

  یذذذا جذذذام بذذذاده یذذذا قصّذذذه کوتذذذاه    
 

  ( 269همان، ) 

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

 

  را شذکر خذا  لب لعل  دییز یمجواب تلخ  
 

(9390،2،)حافظ    

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

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

 

  لذذب نوشذذش لذذب نوشذذش لذذب نذذوش  
 

  ( 999همان، ) 

 رواق منظذذر چشذذم مذذن آشذذیانه توسذذت
 

  انه خانذه توسذت  کرم نما و فرود آ که خ 
 

  ( 22همان، ) 

 عطف و همراهي و افاده حصر: .3-2-9

 بذه وجذود  گاهي شاعر با عطف دو عنصر ضمن نشان دادن همراهي یا مالزمت، حصر نیز 
 آورد:مي
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 همه از هم جدا شدند نینش همیاران 
  پنذذذاه تذذذو مذذذاییم و آسذذذتانه دولذذذت  

 

  ( 216همان، ) 

  درویش را نباشذد بذرگ سذراي سذلطان    
 

  کهنه دلقي کاتش در آن توان زدماییم و 
 

  ( 99همان، ) 

 بیذنم منظذري نمذي   گهذت  هیذ تکسزاي 
 

  منم ز عالم و ایذن گوشذه معذیّن چشذم     
 

  ( 293همان، ) 

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

آن رکذن،  بذر   کذالم  هیتک قرار دادندر اکثر موارد مؤکّد ساختن یک رکن از ارکان جمله با 
 آورد:مي به وجودحصر 

 دولت استابروي دوست گوشه محراب 
 

  وبمذذال چهذذره و حاجذذت بخذذواه از آنجذذا 
 

  ( 216همان، ) 

 ...و فقط از او آنجایعني فقط 
 بندي نمود:صورت زیر دستهتوان بهارکان جمله را مي بر هیتکموارد 

 نهاد: بر هیتک
 ره بذذذذدین معنذذذذي برنذذذذد آشذذذذنایان

 

  نیسذذت  بذذار عذذام ص در سذذراي خذذا  
 

  ( 16:9390حافظ، ) 

 جاي دولت اسذت  جناب پیر مغانحافظ 
 

  کذنم  یدرنمذ بوسذي ایذن   من ترك خاك 
 

  ( 229همان، ) 

 گزاره: بر هیتک
  امشذب اسذت  آن شب قدري که گویند اهل خلوت 

 

 
 

 یا رب این تذأثیر دولذت در کذدامین کوکذب اسذت      
 

  ( 20همان، ) 

 خانقه نگشودازام بگشا که هیچ در میخانه
  گفتیمو مذا ایذن بذود  سخن  نهگرت باوربودور 

 

  ( 232همان، ) 

 نکته:

اشاره یا  یها باصفتتکیه روي یک رکن از ارکان جمله، همراه شدن رکن  عالوه برگاهي 
 گردد:مطرح ميتر افزاید و حصر برجستهتأکید مي شدت بهمقید شدن با جمله توصیفي، 
 و جذام مذي   من نخواهم کرد ترك لعذل یذار  

 

  ایذنم مذذهب اسذت   داریذدم کذه   زاهدان معذور 
 

  ( 20همان، ) 

 فتدنقش نظمي زد کالمش دلذذیرا هر کونه 
 

  شذاهینم  چاالک استمن گیرم که تذرو طرفه  
 

 
 

 ( 223همان، ) 
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 مسندالیه: بر هیتک
لبت شکر به مستان داد و چشذمت مذي   

  خذذذذذذذذذوارانبذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذي 
 

  با اینمکز غایت حرمان نه با آنم نه  منم 
 

  ( 223همان، ) 

  نام نیک ار طلبد از تو غریبي چذه شذود  
 

  امروز درین شذهر کذه نذامي داري    تویي 
 

  ( 269همان، ) 

 شهره شهرم به عشذق ورزیذدن   منم که
 

 ام بذه بذد دیذدن   دیذده نیذالوده   منم کذه  
 

  ( 216همان، ) 

 متمم: بر هیتک
 بذه دوسذت  ببرد راه  نور هدایتسالک از 

 

  نرسد گر بذه ضذاللت بذرود    ییجا بهکه  
 

  ( 929:9390،حافظ ) 

 اهل نظرتوان کرد صید  خلق و لطفبه 
 

  بذذه بنذذد و دام نگیرنذذد مذذرا دانذذا را     
 

  ( 3همان، ) 

 دلیذذل راه یا یمذذددرود مذذي تذذوکذذار از 
 

  میذذا افتذذادهدهذذیم و ز ره کانصذذاف مذذي 
 

  ( 229همان، ) 

 الیه:مضاف بر هیتک
 خذود دلشذادم  گویم و از گفتذه  فاش مي

 

  و از هذذردو جهذذان آزادم  عشذذقمبنذذده  
 

  ( 996همان، ) 

 کشذي و شذیوه شهرآشذوبي   رسم عاشذق 
 

 دوختذه بذود   اوقامذت  اي بودکذه بر جامه 
 

  ( 932همان، ) 

 مفعول: بر هیتک

  بذاش اگر نیکم و گر بدتو برو خود را من
 

 درود عاقبت کار که کشت آنهرکسي  

  ( 19همان، ) 

 افاده حصر: و تخصیص .3-2-99

 کند:گاهي اختصاص، حصر را نیز القا مي
 

 بذذر اهذذرمن نتابذذد انذذوار اسذذم اعظذذم 
 

  ملک آن توست و خاتم فرماي هرچه خواهي 
 

  ( 306همان، ) 

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

انجام یا منذع   نحصر به، محدود نموده مگاهي شاعر با امر یا نهي مخاطب را در یک حکم
 :اي است براي ایجاد حصرنماید که خود وسیلهاز آن مي

 در پي آزار و هرچه خواهي کن مباش
 تذذا در ایذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم   

 

  ( 19همان، ) 
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 هرچه خواهي انجام بده. نیرازایغي تنها در پي آزار دیگران مباش و یعن
  دولت از مرا همذایون طلذب و سذایه او   

 

  با زاا و زغن شهذر دولذت نبذود   زان که 
 

 (930:9390حافظ،)                       

 معنوي: حصر .3-2-93

غیرمستقیم و از راه معنا  صورت بهگاهي شاعر بدون استفاده از الگوهاي مشخص، حصر را 
ش متني گشوده است که خواننده نیز در آفذرین  اصطالح بهصورت متن  کند. در اینالقا مي

 :است عمل کردهکند. حافظ در این زمینه بسیار هنرمندانه هنري نقش پیدا مي
  من ازین طذالع شذوریده بذه رنجذم ورنذي     

 

  کویت دگري نیست که نیستمنداز سربهره 

  ( 19همان، ) 

 مند از سر کویت نیستم.من به دلیل طالع شوریده بهره تنهایعني 
  پسذذندد لطذذف عاشذذقان را گذذر در آتذذش مذذي   

 

 

 

  در چشمه کوثر کذنم چشمم گرنظرتنگ دوست
 

  ( 299همان، ) 

 ادعایي و ایجاد حصر: خبر .3-2-93

 کند:را نیز القا مي ادبیات عرصه خبرهاي ادّعایي است که در بسیاري موارد حصر
 دولت استابروي دوست گوشه محراب 

  بمذذال چهذذره و حاجذذت بخذذواه ازو آنجذذا 
 

  ( 216همان، ) 

 حافظزیباشناختي حصر در  از ارزش ر نکاتی دیگ .1
بذه   در کذالم  ییاسذتثنا ، نیحصر آفرهاي واژهبه کمک  ژهیو بهحصر استفاده از  در ادبیات

در جویذد.  از آن بهذره مذي   خواننده یا مخاطب يگو براي غافلگیرکه سخنآورد مي وجود
تیزبیني  زیرکي،است که درك آن  یا گونه بهاین غافلگیري تر هاي شاعرانه یا هنرينمونه

 طلبد:و ریزبیني خاصي را مي
  حافظ از دولت عشق تذو سذلیماني شذد   

 

  به دسذت جزبادیعني از وصل تواش نیست به 
 

 

  (21:9390حافظ،)                           

سخنور از حصر به چند منظور کلذي   معموالًتوان دریافت که با یک بررسي اجمالي مي
 ت است از:گیرد که عباربهره مي

 سازي یا بزرگنمایي مطلب یا ادعاي شاعرانه:برجسته .1-9

هذاي زبذاني و   توان بذه دو نذوع گذزاره   ها را در ادبیات مينیز اشاره شد گزاره قبالًکه چنان
موضذوع   گونذه دوم بیشذتر  یا شاعرانه تقسیم نمود که درواقع  هاي ادعایيمعمولي و گزاره

هي شاعر یک مطلب ساده زباني را با استفاده از حصر و . درهرصورت گاگیردبحث قرار مي
 :مثالًافزاید تأکید آن مي برشدتو  دهد  یمتر نشان زبان شعر برجسته



 یساختار زبان و بالغت فارس ارمعی حافظ، اشعار در قصر شگردهاي /926

 

  فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب
 

  کذذه حیذذف باشذذد ازو غیذذر او تمنّذذایي    
 

  ( 390همان، ) 

 جز نقد جان به دسذت نذدارم شذراب کذو     
 

  کذنم نثذار   کان نیذز بذر کرشذمه سذاقي     
 

  ( 911همان، ) 

 نکته:

تر نشان دادن تحقیر یا تقلیل نیذز اسذتفاده   راي برجستهباید توجه داشت که گاه از حصر ب
مانده براي عاشق  یجا بهعنوان تنها چیز در نمونه زیر حصر جان به مثال عنوان بهشود. مي

 است: ادا کرده ي نشانکه با یاي بیان تحقیر نیز همراه شده، مطلب را با تأکید بیشتر
 و غصه چیستداني مراد حافظ ازین درد

 

 اي و ز خسذذرو عنذذایتي از تذذو کرشذذمه  
 

  ( 291همان، ) 

 یا در این نمونه که بیانگر تقلیل و تحقیر است:
  قذدر  نیذ احافظ ز خوبرویان بختذت جذز   

 

 نیستت رضایي حکم قضا بگردانگر نیست 
 

(219:9390)حافظ،     

 :ادبي طع و تأکید بر گزارهاستثناي منق. 1-2

 یاسذتثنا  لهیوسذ  بذه  ي کهحصر یابد.هاي ادبي کاربرد مياستثناي منقطع معموالً در گزاره
 کند:، ارزش هنري بیشتري پیدا ميآیدمي به وجودمنقطع 

 گشذته نگذویم بذاکس    خذون  دلماجراي 
 

  زآنکه جز تیغ غمت نیست کسي دمسازم 
 

  ( 299همان، ) 

 ایم درآردغذذذذم گیتذذذذي گذذذذر از پذذذذ 
 

  جذذز سذذاغر کذذه باشذذد دسذذتگیرم   بذذه 
 

  ( 206همان، ) 

 اثبات شاعرانه ادعا و بزرگنمایي:. 1-3

با تأکیذد  کالم را  درواقعاستدالل و ذکر دلیل شاعرانه براي اثبات حکم با استفاده از حصر 
 سازد:بیشتر همراه مي

 شاد دلچون غمت را نتوان یافت مگر در 
  ادي طلبذیم ما به امید غمذت خذاطر شذ    

 

  ( 239همان، ) 

 تذذوان دیذذد چذذون هذذالل  پذذاک چشذذماو را بذذه 
 

  نیسذت  پذاره  مذاه هر دیده جذاي جلذوه آن    
 

  ( 16همان، ) 

 آن به کمک حصر: یساز برجستهارائه تصاویر شاعرانه و .1-1
 شذب  همذه شذب   ام شذده  دلپاسبان حرم 

 

  تذذا دریذذن پذذرده جذذز اندیشذذه او نگذذذارم 
 

  ( 202همان، ) 

 پروانه دهد دست فراا بالي ور چو
  جز بذدان عذارض شذمعي نبذود پذروازم      

 

  ( 209همان، ) 
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 حصر: باخالف مقتضاي ظاهر سخن گفتن  نوعي هنجارشکني .1-1
 گذر ید عبذارت  بذه هاي کالم ادبي خالف مقتضاي ظاهر بودن آن یذا  یکي دیگر از شاخصه

 و قصذر ر بحذث حصذر   است که ممکن است لفظي یا معنایي باشذد. آنچذه د   یهنجارشکن
خواننذده یذا    صذورت  نیذ ایابد استفاده از قصر قلب به این منظور است کذه در  مصداق مي

گردد که دور از انتظار اوسذت و از جاذبذه   رو ميمخاطب با نوعي هنجارشکني معنایي روبه
 خاصي برخوردار است:

 در مذهب ما بذاده حذالل اسذت ولذیکن    
 

  تاندام حرام اسذ سرو گل یتوابي روي  
 

  ( 991:9390،حافظ ) 

 آراي یذذار مذذا ورنذذي مگذذر بذذه روي دل
 

  آیذذددگذذر کذذار برنمذذي  وجذذه چیهذذ بذذه 
 

  ( 916همان، ) 

  جهینت. 1
 :که دهد یم این پژوهش نشان یها افتهی 
 .ردیگ یم قرار دیتأکزیرمجموعه موضوع  و بالغت یدر زبانشناسحصر  یا قصر -
 و حافظ محک معیار، تواند یم حصر و قصر ژهیو بهني از دیدگاه علم معا اشعار حافظتحلیل  -

در کالم حافظ  جادشدهیابا بررسي ساختار زباني حصر  .باشد فارسی و بالغتزبان  تیو هوزبان 
هایي براي ایجذاد حصذر در کذالم وجذود دارد کذه از      که در زبان فارسي روش میابی یدرم

 توانذد  یمذ شناسذي کذاربردي   نذي مع نیو همچنذ هنر و علم بالغذت   یشناس ییبایزدیدگاه 
بندي موارد حصذر و  ضمن استخراج و دستهپژوهش، نیدر اباشد. به این منظور  توجه قابل

گیري از این ترفند زبذاني نیذز   ، به هنر و لطف سخن حافظ در بهرهمیتعم قابلارائه قوانین 
 است. شده اشاره
در  شذده  وضذع ین گرچه معیارهاي سنجش کالم هنري در اکثر مذوارد همذان مذواز    -

براي سنجش آثار نوین کاربرد بیشتري  نکهیبر امعاني سنتي است؛ اما موازین نوین عالوه 
بذر   مثذال  عنذوان  بهتواند مالك قرار گیرد. دارد براي بررسي برخي از آثار کالسیک نیز مي

عیب نیست؛ بلکه هنذر هذم    تنها نهامروز ابهام و پیچیدگي هنري کالم  یها هینظر اساس
گذردد و بذه   مطلب کذه موجذب تذک معنذایي مذي      یآشکارآن روشني و  در برابرت و هس

 گران است.این پژوهش موردانتقاددهد، نميمخاطب مجال تأمل و تفکر 
 انذد  کذرده  اشارههاي متعددي براي ایجاد حصر علماي بالغت در زبان عربي به شیوه -

بدون توجه به ساختار خاص زبذان   همانند مباحث دیگر علم معاني، که در زبان فارسي نیز
که بسیاري از این موارد با سذاختار زبذان   است درحالي شده اشارهها فارسي به همین روش



 یساختار زبان و بالغت فارس ارمعی حافظ، اشعار در قصر شگردهاي /930

 

نگرفته قرار  موردتوجهدیگري نیز وجود دارد که  که مواردفارسي سازگار نیست. ضمن این
 است. مسئلهاین  غزلیات حافظ بهترین گواه بر یو بررس است

 ها نوشت یپ
آمده است: منظور از صفت در اينجا صفت معنوي است كه بر معني داللت دارد كه قائم به چيزي  جواهر البالغهدر كتاب .1

نياز  خود ريغباشد. پس منظور از صفت چيزي است كه به  فعل ريغبر آن جامد يا مشتق، فعل يا  كننده داللتاست، خواه لفظ 

( 331::122شود، نيست )هاشمي،ير آن و منظور از آن صله نحوي كه نعت ناميده ميدارد تا به آن متكي باشد. ماند فعل و نظ

 (1231::12زاهدي،. )كندرا تكرار مي مسئلههمين  روش گفتارپاورقي. زاهدي نيز در كتاب  در

 جز:جز و به.3

 ي ديگر از ديوان حافظ:ها نمونه 

ب ، 11غ  /1ب ، 16غ  /11ب ، 12غ  /3ب ، 13غ  /3ب ، 31غ  /1ب ، 22غ  /2ب ، 21غ  /3ب ، 31غ  /1ب  ،3غ 

ب ، 333غ  /1ب ، :33غ  /3ب ، 316غ  /2ب ، :31غ  /1ب ، 3:2غ  /2ب ، ::3 /1ب ، 63غ  /1ب ، 11غ  /1

غ  /1ب ، 232غ  /1ب  ،232غ  /:3ب ، 232غ  /3ب ، :23غ  /2ب ، 2:2غ  /1ب ، 313غ  /2ب ، 322غ  /3

ب ، 266غ  /2ب ، 226غ  /6ب ، 222غ  /1ب ، 216غ  /1ب و  1ب ، 223غ  /2ب  و 2ب ، 221غ  /6ب ، :22

 .1ب و  1ب ، 312غ  /2ب ، 331غ  /2ب ، 333غ  /3

 هايي ديگر از ديوان حافظ:نمونه مگر:.2

ب ، 313غ  /1ب ، 311غ  /:1ب ، 323غ  /2ب ، 213غ  /3ب ، 321غ  /3ب ، 322غ  /:1ب ، 66غ  /2ب ، 22غ 

3. 

 هاي ديگر:. نمونه3

 -2ب ، 331غ  ، همه ابيات/312غ  ، همه ابيات/313غ  /3ب ، 312غ  /3ب ، 32غ حافظ: -

برگرفته از ساختار زبان عربي  شده ارائهكه البته اكثر الگوهاي  اند كرده اشارههاي بالغي به مواردي . برخي از كتاب2

 اهلل صفا.آيين سخن از ذبيح زاهدي يا نيالد نيزي: روش گفتار تأليف ها كتابدر  مثال عنوان به است.

نيز به چند مورد از الگوهاي زبان فارسي در كتاب اصول علم بالغت در زبان فارسي  رضا نژادغالمحسين  

 كه قابل نقد است. كرده اشاره

ص نامه، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ چهارم، بخش دوم، ، حافظ1211. بهاءالدين خرمشاهي، 1

1131. 

 هاي ديگر:نمونه .1

 تنها فايده ديده، ديدن است و جز آن نيست.
 راوق از جذذزمذذن کذذه خذذواهم کذذه ننوشذذم بذذه

 

 خم چه کنم گر سذخن پیذر مغذان ننیوشذم     
 

(291:9390حافظ،)    
  گذذرم نذذه پیذذر مغذذان در بذذه روي بگشذذاید   

 

  کذذذدام در بذذذزنم چذذذاره از کجذذذا جذذذویم  
 

(236همان،)    

 توانم انجام دهم.ن نميكاري جز شنيدن سخن پير مغا
 دل بذذدان رود گرامذذي چذذه کذذنم گذذر نذذدهم 

 

 مذذادر دهذذر نذذدارد پسذذري بهتذذر ازیذذن     
 

(213همان،)    
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