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چکیده
با توجه به شرایط اجتماعی عصر حـاظ ،ایـن شـاعر توانـا بـراد در امـان مانـدن اا عواخـم وخـیم
انتقادات گزندة خود به شگردهایی هنرمندانه جهت بیان غیرمستقیم انتقادات خود دست یاایده اسـت
یکی اا دستاویزهاد ود در حواة بالغت بهرهگیرد اا ترظندهاد علم بیان بوده است در این خلمـرو
اا ظنونی اا خبیل تشبیه مضمر استعاره کنایه اا نوع تعریض کنایه اا موصـو ،نمـادپردااد و نـوعی
اسناد هنرد ناشناخته بهره جسـته و در دو شـاخد دیگـر بالغـت یعنـی معـانی و بـدیگ نیـز شـگردهاد
هنرمنداند دیگرد به کـار بـرده اسـت ایـن مقاهـه میکوشـد بـا تکیـه بـر غزهیـات ود بـهویـژه اشـعار
انتقادداش این شگردهاد خالخانه را ظقط در حواة علم بیان بررسی کند بـا ایـن هـد ،نویسـندگان
ابتدا ضمن اشاره به روشهاد پوشیدهگویی حاظ ،در حیطد علوم بالغـی بـه بررسـی شـگردهاد بیـان
غیرمستقیم ود در حواة علم بیان اخدام کرده در هر مورد با ارائد نمونههایی به این نتیجه رسیدهاند که
حاظ ،در اغلم غزهیاتش بهویژه اشعار انتقادد اا این روش سخنپردااد بهره جسته است
کلیدواژه :حاظ ،پوشیدهگویی بالغت علم بیان تشبیه استعاره کنایه

 دانشیار ابان و ادبیات ظارسی دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)
 مدرس دانشگاه ظرهنگیان
تاریخ وصول 1930/80/11 :ـ پذیرش نهایی1933/84/29 :

mgolchin@ut.ac.ir
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 .2مقدّمه
دوران حیات حاظ ،مصاد ،بوده است با حکومت چنـد تـن اا امـراد آل اینجـو و
آل مظفّر در ظارس جوانی ود همامان با حکمرانی ابواسحاق اینجو است بعـد اا ختـل
ابواسحاق امیر مبارااهدین مظفرد خاتلِ ود بر مسند حکومت مینشیند؛ در حاهی کـه
حاظ ،در این سالها دوران میانساهی خود را میگذراند پس اا امیر مبارا پسرش شاه
شجاع او را کور کرده بر تخت مینشـیند بخشـی اا دوران میـانسـاهی و بیشـتر دورة
پیـردِ حـاظ ،در امــان ظرمـانروایی شــاه شـجاع میگـذرد و نهایتـار در سـالهاد پایــانی
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

اندگیاش حکومت کوتاهمدت سلطان ایناهعابـدین پسـر شـاه شـجاع سـمس تیمـور
هنگ و شاه منصور را درک میکند
به دهیل تفاوت منش اخالخی و سیاسی هرکـدام اا ایـن امـرا تفـاوتی محسـوس در
اشعار مربوط به ادوار مختلف اندگی حاظ ،دیـده مـیشـود اشـعار دورة جـوانی او بـه
دهیل جوانمردد بخشندگی آاادمنشـی شـاعرنوااد و عیّاشـی ابواسـحاق سرشـار اا
عشق آاادمنشی شادخوارد و صراحت بیان است؛ امّا «خاتم ظیرواة بواسحاخی دوهت
مستعجلی بود» و چون با جلوس امیر مبارا «عقاب جور» بر ظراا شیراا بـال میگشـاید
سفّاکی حرص بـر جهـانگیرد ظاهرپرسـتی و ریاکـارد ود  -کـه او را حـائز عنـوان
«محتسم» اا سود ظرظا و رنـدان شـیراا میکنـد  -شـیراا را بـه انـواع نابسـامانیهـا اا
آبادانی «بیت هطف»ها و «خرابات»ها گرظته تا شرب اهیهود خاضـیان و محتسـم و دیگـر
مسندنشینان ریاکارد و آامندد صوظیان ظساد و تبـاهی مفتیـان و خاضـیان جیـرهخـوار
و میآالید؛ بنابراین شعر حاظ ،رنگ طنز عناد استهزا و تعریض به خود میگیـرد
این هحن گزنده در دورة نخست امارت شاه شجاع براد مدتی کوتاه خطگ میشـود؛ امّـا
چون شاه شجاع پس اا یـ

دورة کوتـاه دورد اا تـا و تخـت بـار دیگـر بـر مسـند

مینشیند و رنگ عوض میکند و راه پدر را در میدان دادن به صوظیان و ااهـدنمایان و
خلندران در پیش میگیرد بار دیگر حاظ ،شمشـیر ابـان را برمیکشـد و بـه مبـاراه بـا
بیدادگرد ظریمکارد تنگنظرد خش

اندیشی و تزویـر و ریـاد ود مـیپـردااد
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بعد اا مرگ شاه شجاع باا هم اوضاع سیاسی شیراا بهبود نمییابد و جز ایامی کوتـاه
رذایل اخالخی همچنان استیالد خود را بر خال رخ هفت کشور حف ،می کند
در ی

کالم میتوان گفت حـاظ ،در رواگـارد ایسـته اسـت کـه اا یـ

1

سـو

پریشانیهاد سیاسی و «ظتنههایی که اا سقف مقرنس میخیزد» امـنِ عـیش را اا دهـش
ربوده است و اا دیگر سو انواع نابسامانیهاد اخالخـی و اجتمـاعی «میکنـد خصـد دل
ریش به آاار دگر» این سلطنت تاریکی در دوران امیر مبارااهدین و شاه شـجاع بـیش
اا دیگر ادوار اندگی ود بر شیراا حاکم است؛ بنابراین حاظ ،در کسوت بتشـکنی
رند درصدد برمیآید با شمشیر ابان به رام این پلشتیها و سیاهکاردها بـرود و بـا ایـن
هد ،گاه به صورتی صریح و بیپرده به انتقاد اا وضگ موجـود پرداختـه و گـاهی بـه
صورت آگاهانه به شگردهایی اا بیان دست یاایده است تا در عین بـااگویی حقـایق
جانم احتیاط را اا دست نداده و اا خطر تیغ و طناب و میل و میلههاد اندان محتسـم
و همچنین سرانشها و تکفیر عوام در امان باشد بنا به ظرضید یکـی اا محقّقـان «عـدم
تالئم ابیات غزل حاظ »،یعنی تعدد مضامین ی

غزل واحد نیز میتواند محصول ایـن

عاخبتاندیشی و تقید حاظ ،باشد (رحیمی و نادعلیزاده )281 :1931؛ اگرچه نمـیتـوان
انگیزههاد هنرد را در انتخاب این سب

گفتار بیتأثیر دانست

 .1پیشینة پژوهش 
در ظرایند تحلیل معناشناساند شـعر حـاظ ،درمییـابیم کـه ایهـام ظقـط یکـی اا ایـن
روشها و اهبتـه برجسـتهتـرین آنهاسـت بـه عبـارت دیگـر حـاظ ،نـهتنهـا بـا کـاربرد
شگفتانگیز ایهام و دیگر صنایگ بدیعی در شـعر خـود اا تصـریح معنـا دورد کـرده
بلکه با بهرهگیرد اا دیگر دانشهاد بالغی یعنی «معـانی و بیـان» نیـز گـود بیـان اده
است؛ به گونهاد که بهواسطد این نوع بیان منحصربهظرد و «در پـرده» مـیتـوان سـب
بیان او را «سب

رندانه» نامید
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تاکنون منابگ بسیارد به خصیصد اصلی شعر حاظ ،یعنی «ایهام» پرداختهاند؛ اا

جمله میتوان به مکتم حاظ ،تأهیف منوچهر مرتضود بخش دوم کتاب ایهام در
شعر ظارسی تأهیف محمّد راستگو کتاب کژتابیهاد ذهن و ابان تأهیف بهاءاهدین
خرمشاهی و کتاب گمشدة هم دریا تأهیف تقی پورنامداریان اشاره کرد
در خصوص شگردهاد بالغی حاظ ،براد بیان غیرمسـتقیم کتـابی مسـتقل نگاشـته
نشده است کارهایی که در این امینـه صـورت گرظتـه اسـت مقـاالت و ظصـلهایی اا

برخی کتابها هستند که به اشعار انتقادد حاظ ،پرداختهاند؛ مانند کتاب اشعار انتقـادد
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

ـ اجتماعی حاظ ،شیرااد اثر طاهره ایشانی مقاهد «ااهد عاهی مقـام؛ صـنعت تهکّـم در
شـعر حــاظ »،نوشــتد حــاظ ،حــاتمی مقاهـد «بررســی انتقــادات اخالخــی -اجتمــاعی در
غزهیات حاظ ،شیرااد» نوشتد باخرد خلیلی و کیخـا یـا مقـاالتی کـه بـه ظنـون تشـبیه و
استعاره در دیوان حاظ ،پرداختهاند؛ مانند سلسـله مقـاالت خسـرو ظرشـیدورد بـا عنـوان
«توأم شدن تشبیه با عوامل دیگر در شعر حاظ »،و نیز مقاهد دیگر ایشان با عنـوان «تشـبیه
و استعاره در شعر حاظ»،
با این توضیحات گفتنی است جستوجوهاد نگارنـدگان ایـن مقاهـه بـراد یـاظتن
نوشتهاد مستقل دربارة شـگردهاد بالغـی در خـدمت پوشـیدهگویی حـاظ ،نتیجـهاد
دربر نداشت
همانگونه که پیشتر گفته شد یکی اا شگردهاد حاظ ،براد ضرب ایـن گونـه اا
سکد سخن برخی اا ظنون «علم بیان» بوده است که در این مقاهه به بررسـی ظنـون ایـن
علم پرداخته میشود

 .1شگردهای بیانی
علم بیان «دانش ایراد معناد واحد به طرق مختلف است؛ مشروط بر اینکه اختال،
آن طرق مبتنی بر تخییـل باشـد» (شمیسـا  )21 :1901ظنـون علـم بیـان در کتابهـاد
سنّتی شامل چهار ظنّ مجاا تشبیه اسـتعاره و کنایـه اسـت؛ امّـا در کتابهـاد متـأخّر
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عالوه بر ابواب یادشده مباحثی دیگر نظیر نماد اسـطوره و وارد خلمـرو ایـن دانـش
شده است اا میان ظنون مذکور ظقـط کنایـه اسـت کـه خرینـد صـارظه نـدارد؛ امّـا ظهـم
استعاره و مجاا مستلزم وجود خریند صارظه است کنایه به دهیل آنکه مخاطـم در ارادة
یکی اا طرظین مختار است نسبت بـه دیگـر ظنـون بیـان اسـتعدادد بیشـتر بـراد اداد
مرشـحه کـه
غیرمستقیم مفهوم دارد پس اا کنایه خسمی اا استعاره موسوم به مصرّحد ّ
خراین بسیار کمی را اا رکن محذو ،در اختیـار مخاطـم خـرار میدهـد و درک آن را
مســتلزم دخــت بســیار ایــاد مخاطــم و آشــنایی بــا امینــههاد پوشــیدة گفتــار میکنــد
مناسمتـرین دسـتاظزار سـخنور بـراد تـرک تصـریح شـمرده میشـود مجـاا مرسـل
بهعنوان یکی دیگر اا ظنون بیان جایی در این دسـتهبندد نـدارد و نمیتوانـد وسـیلهاد
مناسم براد بیان پوشیده باشد؛ ایرا در مجاا اوهّار معناد حقیقی و مجااد کامالر به هـم
میپیوندد مخاطم ملزم به ارادة طر ،محذو ،است و اختیارد بـراد انتخـاب یکـی
اا طرظین ندارد و ثانیار وجود خریند صارظه و معیّنه در مجاا مـانگ اا ارادة رکـن موجـود
میشود و مخاطم را به ارادة رکن محذو ،سوق میدهد
تشبیه نیز  -حتّی در بلیغترین نوعش – وسیلهاد مناسم بـراد بیـان پوشـیده نیسـت؛
چون در آن هر دو طر ،ذکر میشـود و جـایی بـراد کتمـان مفهـوم بـاخی نمیمانـد
تشبیه مضمر تنها تشبیه اا میان گونههاد مختلف اسـت کـه صـالحیت اسـتخدام بـراد
چنین بیانی را دارد؛ ایرا در آن مخاطم بهآسانی نمیتواند رابطد تشبیه را دریابـد و در
نتیجه دالهت تشبیه در پرده میماند سمبل یا نماد نیز بهعنـوان یکـی اا مباحـد جدیـد
علم بیان اا آنجا که در معناد حقیقی خود نیز ظهمیده میشود خریند صریحی نـدارد و
همواره خرینه معنود و مبهم است و درک آن مسـتلزم آشـنایی بـا امینـههاد ظرهنگـی
بحد همچون کنایه ابزارد مناسم براد بیان غیرمصرّح به شمار میآیـد در مجمـوع
باید گفت حاظ ،در حواة علم بیان اا همد انواع ظنونی که خابلیت بیان پوشیده را دارند
و برداشتهاد متعـدّد را برمیتابنـد؛ یعنـی چهـار ظـنّ تشـبیه مضـمر اسـتعارة مصـرّحد
مرشّحه کنایه و سمبل براد اداد مقاصد ظلسـفی مـذهبی اجتمـاعی و سیاسـی خـود
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بهره گرظته و موظّق به خلق سب

رنداند خود شده است در ادامـه جزئیـات هریـ

اا

ظنون یادشده بهتفصیل بیان میشود
 .2-1تشبیه مضمر
«این صنعت چنان باشد که شاعر چیزد را به چیزد تشـبیه کنـد؛ امّـا بـهظـاهر چنـان
نماید که مقصود من چیز دیگر است نه این تشبیه و در ضمیر او خود ایـن تشـبیه بـود»
(وطواط  )43 :1912در تشبیه مضمر هر دو رکن اصلی تشبیه یعنـی مشـبّه و مشـبّهٌبـه
وجود دارد؛ امّا ساختار سخن به گونهاد است که ذهن مخاطم بهآسـانی متوجـه تشـبیه
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

نمی شود و موجم میگردد بیشتر به جستوجو بمردااد و ارتباطهـا را بـا دختـی بیشـتر
دنبال کند برخی اا محقّقان معاصر این نوع تشبیه را یکی اا ایباترین و شـاعرانهتـرین
انــواع تشــبیه و ظراتــر اا آن شــاعرانهتــرین مقوهــد ســخن مــیداننــد (علــود مقــدم و
اشر،ااده )111 :1902
اا میان ظنون علم بیان تشبیه مضمر پرکاربردترین ظنّی است که حـاظ ،بـراد بنـاد
سب

رنداند خود به کار گرظته است شمیسا بر این بـاور اسـت کـه «ود عمـدتار تشـبیه

مضمر را با تشبیه تفضیل همراه کرده است؛ به این معنی که اوّالر مشبّه را بهطور پنهان بـه
امرد تشبیه میکند و سمس بر خال ،خاعده  -که مشبّهٌبه بایـد اعـر ،و اجلـی اا مشـبّه
باشد -مشبّه را بر مشبّهٌبه ترجیح می نهد» (شمیسـا  )191 :1900اهبتـه بررسـیهـا نشـان
میدهد ایـن گونـه کـاربرد بیشـتر در اشـعارد دیـده میشـود کـه مضـامین عاشـقانه و
غیرانتقادد دارند؛ نظیر ابیات ایر:
شعاع جام و خدح نور ماه پوشیده

عـذارِ مـغـبچگان راهِ آظتاب اده ()9-421

تشبیه مضمر و تفضیل «شعاع جام و خدح به نور ماه» و «عذار مغبچگان به آظتاب»
بـه آهوان نظر شیر آظتاب بگیر

به ابروان دو تا خوس مشترد بشکن ()5-933

تشبیه مضمر و تفضیل «نظر به آظتاب» و «ابروان به مشترد»
به ی

کرشمه که نرگس به خودظروشی کرد ظریم چشم تو صد ظتنه در جهان انداخت

()9-11
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تشبیه مضمر و تفضیل «چشم به نرگس»
در اشعار انتقادد غاهبار تشبیه مضمر بدون تشبیه تفضـیل بـه کـار رظتـه اسـت بـراد
نمونه در بیت:
ا رهم میفکن اد شیخ به دانههاد تسبیح

که چو مرغ ایرک اظتد نفتد به هیچ دامی
()1-410

حاظ ،براد برجسته کردن ظریمکارد شیخ ریاکار «دانههاد تسـبیحِ» او را بـهطـور
مضمر به «دام» و «خود» را به «مرغ ایرک» تشبیه کرده است یا در بیت:
ااهد ار رندد حاظ ،نکند ظهم چه شد

دیو بگریزد اا آن خوم که خرآنخوانند
()18-139

براد آنکه اهریمنخویی این دسته اا ااهدان عوامظریم را نشـان دهـد بـهصـورت
مضمر «ااهد» را به «دیو» تشبیه کرده است
ابیات ایر اا نمونههاد ظراوان این ترظند حاظ ،در اشعار انتقادداند:
بـه خلق و هطف توان کرد صید اهل نظر

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را ()4-4

تشبیه مضمر «اهل نظر» به « مرغ دانا»
حاظ ،ار میل به ابرود تو دارد شاید

جاد در گوشد محراب کنند اهل کالم
()3-918

تشبیه مضمر «ابرود یار» به «گوشه محراب»
به سرّ جام جم آنگه نـظر توانی کرد

که خاک میکده کُحل بصر توانی کرد
()1-149

تشبیه مضمر «خاک میکده» به «کُحل»
چنگ خمیدهخامت میخواندت به عشرت

بشنو که پند پیران هیچت ایان ندارد
()5-121

تشبیه مضمر «چنگ» به «پیر»
هـبـش مـیبـوسـم و درمـیکـشـم مـی

بـه آبِ انـدگـانـی بـرده ام پـی ()1-491
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تشبیه مضمر «هم یار و می» به «آب اندگانی»
 .1-1استعاره
در کتابهاد بیان استعاره به اعتبار ذکر یکی اا طرظین (مستعارٌهه و مسـتعارٌمنه) بـه
دو نــوع مصـرّحه و مکنیـه تقســیم شــده اســت (رجــایی  )232 :1911اســتعارة مکنیــه
گونهاد است که مشبّه با یکی اا مالیمات مشبّهٌبه میآید و اسـتعارة مصـرّحه خـود بـر
سه خسم است :مجرّده مطلقه و مرشّحه در نـوع مجـرّده مشـبّهٌبه بـا یکـی اا مالیمـات
مرشـحه مشـبّهٌبه بـا یکـی اا مالیمـات خـود
مستعارٌهه (= مشبه) ذکر میشـود در نـوع ّ
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

(مستعارٌمنه) میآید و در نوع مطلقه چیزد اا صفات و مالیمات مستعارٌمنه و مسـتعارٌهه
ذکر نمیشود (همان )983-982 :بـدیهی اسـت مناسـمترین نـوع اسـتعاره بـراد اداد
پوشیدة مقصود اا میان انواع مذکور استعارة مصرّحد مرشّحه خواهد بود؛ ایـرا در ایـن
نوع عالوه بر اینکه اینهمانی طرظین به دهیل نبودن اوصا ،مسـتعارٌهه یـا خفـی بـودن
آنها تقویت میشود ذهن مخاطم براد تعبیر دهخواه سـخن آااد گذاشـته شـد اهبتـه
دریاظت مستعارٌمنه نیز دشوار میشود براد نمونه در غزهی با مطلگ:
روا هجران و شم ظرخت یار آخر شد

ادم این ظال و گذشت اختر و کار آخر شد
()1-111

اگر سخن غنی را راجگ به ناظر بودن غزل به سرآمدن حکومت پرجـور و تعـدّد امیـر
پیرحسین در شیراا و غلبه یاظتن شاه شیخ ابواسحاق (غنی  )40 :1948بمـذیریم بایـد در
ابیات ایر کلمات و ترکیباتی نظیر خزان باد دد خار و شم تـار را اسـتعاره مصـرّحد
مرشّحه اا امیر پیرحسین و عباراتی نظیر باد بهار گل و صـبح امیـد را اسـتعاره اا همـین
نوع اا شیخ ابواسحاق بگیریم:
آن همه ناا و تنعّم که خزان میظرمود

عـــاخـبـت در خـدم بـاد بهــار آخر شد

شکـر ایـزد که به اخبال کلهگوشد گل

نخوت باد دد و شوکت خار آخر شد

صـبـح امیـد که بُد معتکف پردة غیم

گو برون آد که کار شم تار آخر شد
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«استعارة مصرّحد مجرّده مورد توجه شاعرانی چون خاخانی نظـامی و ظرّخـی اسـت
که تابگ آظرینش صور جدید و بدیگ خیال هستند در اینگونه استعارهها بنا بـه جدیـد و
بیسابقه بودنشان باید خرائن و نشانههایی حـاکی اا مسـتعارٌهه ذکـر شـود؛ امّـا شـاعرد
چون حاظ ،که ارادتمند اسـتعارهها و تصـاویر مکـرّر اسـت و بنـا بـه محاظظـهکـارد یـا
عالخهمندد به بیان سخن دوپهلو و آااد گذاشتن ذهن مخاطم در تعبیر سـرودههـایش
مرشـحه
اا طرح صریح ماوراد نشانهها و مصداقهاد وضعی خود طفره میرود گونـد ّ
را برگزیده است به همین دهیل استعارههاد مرشّحد ود دو برابر اسـتعارههـاد مجـرّدة
اوســت» (مظفــرد  )11-18 :1901در ابیــات ایــر نیــز خســمتهــاد مشــخ

شــده

نمونههایی دیگر اا استعارة مرشّحه است:
بانگ گاود چه صدا باادهد عشوه مخر

سامرد کیست که دست اا ید بیضا ببرد
()1-120

اا این سَموم که بر طر ،بوستان بگذشت عجم که بود گلی هست و رنگ نسترنی
()1-411
به صبر کوش تو اد دل که حق رها نکند

چنـیـن عـزیـز نـگینی به دست اهرمنی
()0-411

به استناد نظر شادروان غنی غزل اخیر راجگ به حوادث تیمور گورکانی یا شکسـت
شیخ ابواسحاق است (غنـی )282 :1911؛ بنـابراین « َسـموم بوسـتان گـل و نسـرین»
بهترتیم میتوانند استعارة مرشّحه اا «تیمور یـا امیـر مبـارا شـیراا ارجمنـدان شـهر یـا
مرشـحه اا «تیمـور یـا
ایبارویان شهر یا ظضایل اخالخی و » باشند و «اهـرمن» اسـتعارة ّ
امیر مبارا» در بیت:
دیدد آن خهقهد کب

خرامان حاظ،

که ا سرپنجد شاهین خضا غاظل بود
()3-281
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بنا بر نظر خاسـم غنـی و تصـریح بیـت ماخبـل آخـر غـزل یعنـی عبـارت «خـاتم ظیـرواة
بواسحاخی» میتوان ظهمید غزل مذکور در تذکّر به ایام سـلطنت شـاه شـیخ ابواسـحاق
خرامان در بیت اخیر استعارة مرشّحه اا امیر ابواسحاق است

بوده کب

خلوت دل نیست جاد صحبت اضداد دیو چو بیرون رود ظرشته درآیـد ()2-292
اگر شأن نزول این غزل را در ارتباط آن با دوران عـزل امیـر مبـارا و سـلطنت شـاه
شجاع بمذیریم ناگزیر باید «دیو» و «ظرشته» را بهترتیم استعارة مرشّحه اا «امیر مبـارا»
و «شاه شجاع» تلقّی کنیم
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

دهم اا وحشت اندان سکندر بگرظت رخت بربندم و تا مل

سلیمان بروم ()9-953

عالمه خزوینی در حاشید مربوط به بیت باال مینویسد« :مراد اا اندان سـکندر بنـا بـر
آنچه در ظرهنگها و در تاریخ جدید یزد مسطور است شهر یزد است و مراد اا ملـ
سلیمان مملکت ظارس» (غنی  )112 :1911این توضـیح مؤیّـد آن اسـت کـه انـدان
سکندر و مل

سلیمان را باید بهترتیم استعارة مرشّحه اا یزد و ظارس گرظت

ابیات ایر نمونههایی دیگر اا این نوع استعاره هستند:
من آن نگین سلیمان به هـیـچ نـسـتانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد ()2–118
(سلیمان؟ اهرمن؟)
اد کب

خوشخرام کجا میرود بایست

غرّه مشو که گربد ااهد نـمـاا کرد
()0–199

(کب

خوشخرام؟ گربد ااهد؟)

صحبت حُکّام ظلمت شم یلداست

نور ا خورشید جود بو که برآید ()9–292

(خورشید :منجی؟ شراب؟)
کجاست صوظی دجّالشکل ملحدشکل بگو بسوا که مهدد دینپناه رسید ()1–242
(مهدد دینپناه؟)
یکی دیگر اا تقسیمبنددهاد استعاره بـر مبنـاد جـامگ آن اسـت اا ایـن دیـدگاه
استعاره یا «عامید مبتذهه» است یا «خاصید غریبه» «اگر جامگ در آن مبتذل باشد؛ یعنی بر
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اذهان عامّه پوشیده نبوده و همـه کـس در بـادد نظـر آن را درک کننـد عامیـد مبتذهـه
است؛ وهی اگر جامگ چنان خفا و غرابتی داشته باشد که غیر اا خـواص آن را درنیابنـد
خاصید غریبه است» (رجایی  )235 :1911بـدیهی اسـت بـراد بیـان پوشـیدة مقصـود
استعارة خاصید غریبه مناسمتر اا عامید مبتذهه میتواند باشد؛ امّا همان گونه کـه گفتـه
شد حاظ ،بیشتر به استعارهها و تصاویر تکرارد گرایش دارد؛ اا ایـن رو اسـتعارههاد
ود بهویژه در اشعار تغزّهی عمومار مبتذهه هستند؛ استعارههایی نظیر نرگس هعـل گـل
سرو و

امّا در سرودههایی که متضمّن چهارچوب ظکرد و ظلسفی اوست بهویـژه در

استعارههایی که مستعارٌهه آنها «شراب» است نمونههایی هرچند اندک مـیتـوان دیـد
که اا استعارة غریبه بهره بردهاند؛ مثالر در بیت:
پیر گلرنگ من اندر حق اارقپوشان رخصت خبد نداد ارنه حکایتها بود ()289-0
«پیر گلرنگ» استعاره اا «شراب» است و اارقپوشـان اا مالیمـات مشـبهٌبه اا دیـد
نخست شاید بتوان به خرینـد «گلرنـگ» -کـه اا مالیمـات مشـبّه اسـت -آن را مصـرّحد
مطلقــه خوانــد «کــه اهبتــه گویــا چنــین نبــوده و برخــی اا حاظ،شناســان گلرنــگ را اا
مالیمات مشبّه ندانسته و در نتیجه مقصود ود را درنیاظته و دست به جعل پیرد بـه نـام
گلرنگ ادهاند» (شفیعی کدکنی )20-21 :1910؛ امّا اا دید جامگ و ربـط بـین طـرظین
استعاره باید آن را «استعارة غریبه» تلقّی کرد؛ چراکـه ربـط بـین شـراب و پیـر دور اا
ذهن و جدید و حاصل ظعاهیت ذهنی شـاعر اسـت در بیـت ایـر نیـز بـا اسـتعارة غریبـه
روبهرو هستیم:
حاظ ،اا دست مده دوهت این کشتی نوح ورنه طوظان حوادث ببرد بنیادت ()10-1
یعنی با وجود اینکه ترکیم «کشتی نوح» به واسطد «این» معرظه شده است تا امـانی
که مخاطم با دستگاه ظکرد حاظ ،انس نگرظتـه باشـد بـه مفهـوم اسـتعارد آن یعنـی
«صراحی شراب» پی نخواهد برد؛ ایرا ربط بـین شـراب و کشـتی نـوح دور اا ذهـن و
غریــم اســت ناگفتــه نمانــد در نظــام ظکــرد حــاظ ،شــراب هــم بــه دهیــل خاصــیت
نجاتبخشی و هـم بـدان جهـت کـه «نخسـتین بـار  -طبـق اخبـار خـدیم یهـود -توسـط
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حضرت نوح ساخته شده( »2بورگل  )11 :1918به «کشتی نوح» تشبیه شـده اسـت در
بیت ایر نیز ترکیم «این کیمیاد هستی» که اسـتعاره اا «شـراب» اسـت چنـین وضـعی
دارد؛ یعنی ربط بین شراب و کیمیا چندان آشکار نیست و برسـاختد ذهـن وخّـاد حـاظ،
بوده با اتّکا بر همان اصول ظکرد ود است که به مفهوم استعارد آن پی میبریم
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیاد هستی خارون کند گدا را
( )5 - 3

 .1-1کنایه
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

کنایه یکی اا صورتهاد بیان پوشیده و اسلوب هنرد گفتار است به خول شـفیعی
کدکنی «بسیارد اا معانی را که اگر با منطق عادد گفتار ادا کنیم هذّتبخـش نیسـت
و گاه مستهجن و اشت مینماید اا رهگذر کنایه میتوان بـه اسـلوبی دهکـش و مـؤثر
بیان کرد جاد بسیارد اا تعبیرات و کلمات اشت و حرام را مـیتـوان اا راه کنایـه بـه
کلمات و تعبیراتی داد که خواننده اا شنیدن آنهـا هـیچگونـه امتنـاعی نداشـته باشـد و
شاید سهم عمده در استعمال کنایات در حواة همین مفـاهیمی باشـد کـه بیـان مسـتقیم
عادد آنها ماید تنفّر خاطر است» (شفیعی کدکنی  )141-148 :1912آنچـه ایـن ظـنّ
بیانی را بیشتر دستاویز این نوع بیان غیرمستقیم میگرداند جـایز بـودن اسـتنباط معنـاد
ظاهرد اا آن است و به عبارت دیگر چون کنایه مناظاتی با ارادة حقیقت ندارد (همان:
 )142هیچ مانعی نیست که نتوان معناد ظاهرد را اا آن برداشت کرد سخنورد چون
حاظ ،که درصدد طرح دیدگاههاد ظلسفی و مذهبی غیرمعمـول اسـت و سـاید سـنگین
تکفیر عوام را بر سر خود میبیند یا به هر دهیل سیاسی اجتماعی و هنرد دیگر خـوش
دارد دوپهلـو سـخن بگویــد بـه اســتناد همـین تســاود دو جانـم آن (الام و ملــزوم) و
آاادد سخنور و مخاطم در ارادة هری

اا طرظین است که بهصورت خیـاهیِ «کنایـه»

تمایل ایادد نشان میدهد؛ مثالر «اارقهباس و دلسیه» کنایه است اا «صوظیان ریاکـار»
امّا میتوان معناد ظاهرد آن را هم اراده کرد و هر ظردد را که کبودجامـه و بـیرحـم
باشد مصداق آن دانست ارینکوب سخنی دارد که میتواند مؤیّـد نظـر مـا در علـت
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استعمال پرتکرار کنایه اا سود حاظ ،باشد ود میگوید« :کثرت کنایه و رمز در آثـار
ی

دوره غاهبار نمودار غلبد حسّ ترس است در آن دوره بـر احـوال عامّـه یـا در یـ

طبقه اا جامعه» (ارینکوب )15 :1911
 .2-1-1کنایه از موصوف
کنایه اا ی

چشمانـداا بـه هحـاد دالهـت مکنـیٌبـه (اهفـاد و معـانی ظـاهرد) بـه

مَکنیٌعنه (معناد دور) به سه خسم کنایه اا موصو ،کنایه اا صفت وکنایه اا ظعـل یـا
مصدر تقسیم میشود (رجایی  )925 :1911کنایه اا موصو ،آن است کـه صـفات و
ویژگیهاد موصـوظی را مـیگوینـد و خـودِ آن موصـو ،را اراده مـیکننـد کنایـه اا
صفت خسمی است که «در آن مقصود صفتی اا صفات ذاتی (ی

ذات) بـوده باشـد»

(مااندرانی  )914:1911در واخگ در این خسم «مکنیٌبـه صـفتی اسـت کـه بایـد اا آن
متوجه صفت دیگرد (مکنیٌعنه) شد» (شمیسا  )211 :1901در خسم سوم یعنی کنایـه
اا نسبت «مکنیٌبه ظعل یا مصدر یا جملهاد است که در معناد ظعل یا مصدر یـا جملـد
دیگر (مکنیٌعنه) به کار رظته باشد» (همان)
اا این منظر کنایات حاظ ،عمدتار کنایه اا موصو ،هستند؛ مثالَ اا «کوتهآسـتینان»
صــوظیان را م ـدّنظر دارد یــا مقصــود او اا «تلــخوش» «شــراب» اســت در ابیــات ایــر
کنایههاد مشخ

شده نمونههایی اا این نـوع کنایـات حـاظ ،هسـتند کـه در خـدمت

مقاصد انتقادد ود خرار گرظتهاند:

نـه آن گروه کـه اارقهباس و دلسـیهاند 

غالم همّت درددکشان یـکرنگم

()1-281
اارقهباس و دلسیه کنایه اا صوظی است
خـیـز و در کـاسـد ار آب طـربـناک انداا پیشتـر اانکـه شود کاسد سر خاکانداا
()1-214
آب طربناک کنایه اا شراب است
صوظی پیاههپیما حاظ ،خرابهپرهیز

اد کوتهآستینان تا کی دراادسـتی ()0-494
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کوتهآستین کنایه اا صوظی است
مـحـتـسم نمیداند این خدر که صوظی را

جـنـس خـانـگی باشد همچو هعل رُمّانی
()5-419

جنس خانگی کنایه اا شراب است
واع ،شحنهشناس این عظمت گو مفروش اانکه منزهگه سلطان دل مسکین من است
()1-52
شحنهشناس کنایه اا ریاکار است
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

ترسم که صرظهاد نبرد روا بااخواست

ب حرام ما ()0-11
نانِ حاللِ شیخ ا آ ِ

آبِ حرام کنایه اا شراب است
ساخی بـیـا کـه شـاهـد رعـنـاد صوظیان

دیگر بـه جلوه آمد و آغاا ناا کرد

()9-199
شاهد رعناد صوظیان کنایه اا شراب است
 .1-1-1کنایه از نوع تعریض
اا دیگر تقسیمبنددهاد کنایه در برخی اا آثار خدما تقسیم آن اا هحاد وضـوح و
خفا یا خلّت و کثرت وسایط و سرعت یا کندد انتقال اا معناد ظاهرد به معناد کنـایی
است که اا این حید به چهار خسـم تلـویح ایمـا رمـز و تعـریض تقسـیم شـده اسـت
(رجایی  )998 :1911اا این دیدگاه اگر میـان مکنیٌبـه و مکنیٌعنـه وسـایط انـدک
باشد ایما و اشاره نامیده میشود اگر وسایط بـین ایـن دو بسـیار باشـد تلـویح و اگـر
وسایطی در کار نباشد رمز نامیده میشود (مااندرانی )911 :1911
اگرچه «تلویح و ایما بیش اا دو نوع دیگر مورد توجه حاظ ،بوده» (مظفرد :1901
 )110نوع چهارم یعنی تعریض بیش اا سه نـوع دیگـر دسـتمایـد مقاصـد عنـادد و
انتقادد ود شده است یکی اا انـواع تعـریض کـه علمـاد بالغـت آن را ذیـل مـدخل
«استعارة تهکّمیه» هم مطرح میکنند آن است کـه عکـس اعمـال یـا صـفات کسـی را
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ذکر کنیم حاظ ،در بیت ایر به جاد صفت «نادان» مخاطم خـود را «عاخـل» خطـاب
کرده است:
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ برو اد خواجد عاخل هنرد بهتر اا این؟
()4-484
یا در بیت ایر «پاکدامن» کنایه اا نوع تعریض است اا «آهودهدامن و گناهکار»:
اد شیخ پاکدامن معذور دار ما را

حاظ ،به خود نموشید این خرخد میآهود

()5-19
در ابیات ایر نیز میتوان اینگونه کنایه را دید:
راا درون پـرده ا رنــدان مست پـرس کاین حال نیست ااهد عاهی مقام را ()1-2
نصیم ماست بهشت اد خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند ()5-135
ااهـد اا کوچد رنـدان به سالمت بگذر تا خرابت نکند صحبتِ بدنامی چند ()5-102
نانِ حاللِ شیخ ا آبِ حرام ما ()0-11

ترسم کـه صرظهاد نبرد روا بـااخواسـت

ااهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت عاخال مکن کارد کوورد پشیمانی ()4-419
شیوة دیگر تعریض آن است که جملهاد خبرد نقل شود و مکنـیٌعنـه آن هشـدار
به کسی یا نکوهش و تنبیه و مسخره کردن ود باشد «در چنین مـواخعی ظهـم تعـریض
دشوار است؛ ایرا باید با امیند تعریض آشنا بود در شعر حاظ ،گاهی بدون اینکـه اسـم
کسی را ذکر کنند اا اعمال و صفات نکوهیدة ود سخن گفتهاند و حال آنکه اسـم را
بهصورت جنس آوردهاند براد نمونه در بیت:
صـوظی نهاد دام و سـر حـقـّه باا کرد

بـنیاد مکر بـا ظل

حقّهبـاا کرد ()1-199

بعید نیست صوظی خاصی مدّ نظر بوده باشد یا در بیت:
هرکه را خوابگه آخر مشتی خاک است گو چه حاجت که بر اظالک کشی ایوان را
()0-3
شاید تعریضی به شاه شیخ ابواسحاق باشد که خصرد بنـا نهـاده بـود و عبیـد ااکـانی در
ستایش آن خصر شعرد دارد» (شمیسا )204-209 :1901
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نمونههاد دیگر:
واع ،شهر چو مهر مل

و شحنه گزید

من اگر مهر نگارد بگزینم چه شود
()4-220

ظقیه مدرسه دد مست بود و ظتود داد که می حرام وهی به ا مال اوخا ،است ()9-44
محتسم شیخ شد و ظسق خود اا یاد ببرد

خصّد ماست که در هر سر بااار بماند
()4-110

نه هر که طر ،کُلَه کج نهاد و تند نشست کالهدارد و آیین سرورد داند ()2-111
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

هـزار نـکـتـد بـاری

تر ا مـو اینجاست نه هر که سر بتراشد خلندرد داند ()1–111

تعریض به کالهدار و خلندرد خاص دارد
روش دیگر تعریض ذکر جمـگ و ارادة مفـرد اسـت کـه در بحـد «جمـگ کنایـه اا
مفرد» که یکی اا ترظندهاد علم معانی اسـت نیـز بررسـی میشـود مـثالر در بیـت ایـر
«مردم نادان» احتماالر محتسم یا شخ

خاصی است

به یکی جرعه که آاار کسش در پی نیست احمتی میکشم اا مردم نادان که ممرس
()9-211
 .2-1رمزپردازی
رمز با عناوینی دیگر نظیر نماد مظهر و سمبل یکی دیگـر اا ظنـون پوشـیدهگـویی
حاظ ،است پورنامداریان صر،نظر اا معانی متنوّع آن در آثار گذشته و حـال آن را
چنین تعریف کرده است« :رمز عبارت اا هر عالمت اشاره کلمه ترکیـم و عبـارتی
اســت کــه بــر معنــی و مفهــومی وراد آنچــه ظــاهر آن مــینمایــد داللتتد دد د»
(پورنامـداریان  )4 :1915ود همچنــین در بحــد امینــه و انگیــزة رمزگرایــی در آثــار
صوظیانه خار بودن موضوع معرظـت صـوظیانه اا دایـرة محسوسـات و خلمـرو عقـل اا
ی

سو و عقالنی و غیرحسّی بودن دل یا روح یا نفس انسانی را کـه آهـت رسـیدن بـه

توسـل بـه
این معرظت است اا سود دیگر سبم دشوارد بیان چنین تجربیاتی و نهایتـار ّ
رمز دانسته است (همان)52-51 :
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رمز یا سمبل را در منابگ ظرنگی به دو نوع تقسیم کردهاند 1 :خراردادد عمـومی یـا
سنّتی؛  2خصوصی یا شخصی سمبلهاد خراردادد یا سنّتی سمبلهاد مبتـذل هسـتند
و به سبم تکرار دالهت آنها بر یکی دو مشبّه صریح و روشن اسـت مـثالر سـرو رمـز
جاودانگی یا عقاب رمز بلندپروااد است؛ امّا نمادهاد شخصی حاصل ابتکار شاعران
و نویسندگان بزرگ است و معموالر در ادبیات خبل اا آنان مسبوق به سابقه نیست براد
نمونه موالنا خورشید را رمز شـمس تبریـزد و خـدا خـرار داده اسـت (شمیسـا :1901
)213-210
شمیسا معتقد است «در داستانهاد تمثیلی نویسنده در رمزپردااد آااد است؛ ایـرا
سمبلهاد او در چهارچوب تمثیل ظهمیده خواهند شد؛ امّا اگر اثر داستانی نباشد؛ مثـل
شعر حاظ ،سمبلها باید اا امینهاد انتخاب شوند که خواننده به هحاد ظرهنگـی بـا آن
آشنا باشد تا بتواند آن را درک کند بهترین امینـد ظرهنگـی در اعصـار خـدیم کـه بـین
خواننده و گوینده مشترک بوده است داستانهاد اسالمی است که در خرآن و تفاسـیر
خرآن و خص

االنبیا آمده است و هـذا حـاظ ،سـمبلهـاد خـود را عمـدتار اا تفاسـیر و

ظرهنگ اسالمی برگرظته است،؛ چنانکه سلیمان پادشاه ظارس و آصف وایـر اوسـت
مور حاظ ،است که با شاه همسخن شـده اسـت یـا محاجّـه مـیکنـد دیـو (و اهـرمن)
دشمن شاه (مثالر شاه محمود) است و نگین پادشاهی است» (همان )181-185 :1900
سخن ارینکوب نیز میتواند دهیلی بر بهـرهگیـرد حـاظ ،اا سـمبلهـاد خـراردادد یـا
سنّتی باشد ود با اعتقاد به تأسّی حاظ ،اا ابنعربی کـه در وجـود هریـ

اا پیـامبران

جنبهاد اا جامعیت روحانی انسان را مجسّم مییابد چنین اظهار نظر میکند« :مطاهعه و
تعمّق در خرآن سبم شده است که در کالم او «آدم» رمز ظریـمپـذیرد «نـوح» مظهـر
طوظانادگی «یعقوب» نموند سوگوارد «یوسف» نمودگار معشوخی «سـلیمان» مظهـر
حشمت و جالل «موسی» نموند خدمت و شوق «مریم» نشاند پاکدامنی و «عیسی» رمز
روح و حیات شناخته شود (ارینکوب )18 :1914
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امّا به نظر میرسد هنر نمادپردااد حاظ ،پیچیدهتر اا این استعماالت معمول باشـد
به خول خرّمشاهی «اصطالحات و تلمیحات در خدمت هنر اوست؛ نه اینکه همانند شـاه
نعمتاهلل و شیخ محمود شبسترد هنر او در خدمت این اصطالحات باشد حـاظ ،ظقـط
کدها و سمبلهاد عرظانی را به کار نمیبرد؛ یعنـی صـرظار دنباهـهرو سمبوهیسـم عرظـانی
نیست؛ بلکه سمبوهیسم خاصی اا آنِ خود نیز سکّه اده و بـر سـنّت اظـزوده اسـت ایـن
است که باایابی و غوررسی سمبلهاد او بهآسانی آن دیگران نیست که تکلیف معنـیِ
مراد و مابااایش را سنّت روشن کرده باشد» (خرّمشاهی )141 :1901
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

در ی

نگاه کلّی با دخت در شعر حاظ ،دو نکتد مهـم دربـارة رمزگرایـی ود روشـن

میشود؛ نخست اینکه او در حواة نمادگرایی عرظانی تابگ بیچون و چراد امثال شیخ
محمود شبسترد نیست و به خول خرمشاهی «سادهدهی است که هر جا در شعر او اهـف
دیدیم بگوییم مراد غیم هویّت یا کثرت است یا مراد اا خال ذات صر ،یا وحدت
است و اا خد و خامت براخ بین وجوب و امکان و نظایر آن حاظ ،گـاه بـه سمبوهیسـم
عرظانی اعتقاد دارد و عمل میکند؛ چنانکه سیمرغ یا عنقـا و گـاه سـاخی و خورشـید و
دریا را رمز ذات بارد تعاهی به کار میبرد و گاه یعنی در بیشتر موارد شعر غیرعرظـانی
میسراید دیگر آنکه او شعر و هنر را مقدّم بر عرظان میشمارد؛ هذا عرظان با همـد ار
و واالیی معنود در خدمت شعر و هنر اوست؛ نـه بـاهعکس» (همـان  )140-141نکتـد
دوم اینکه ود براد بنیان نهادن دستگاه ظکرد خاص خـود نخسـت بـا وارونـه کـردن
مدهول برخی دالّها اصطالحار به نوعی «نمادسواد» دست اده اسـت و سـمس بـا وضـگ
مــدهولهــاد شخصــی جدیــد هنــر «نمادســااد» خــود را بــه نمــایش گذاشــته اســت
سرگذشت «رند» حکایت اا این خبیل استحاهههاد رمزد دارد تا رواگار حـاظ ،ظقـط
سنایی است که اوهین بار رند را در مفهوم مثبت به کار میگیـرد و اهبتـه در چنـد مـورد
معدود آن را در شعر خویش به کار میبرد براد نمونه در ابیات ایر:
اا بـنـد عـالیق نـشـود نـفس تو آااد

تـا بـنـدة رنـدان خـرابات نگردد
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تا خدمت رندان نگزینی به دل و جانشـایـسـتد سکّان سماوات نگردد
(دیوان سنایی )121
امّــا پــیش اا ســنایی و حتّــی پــس اا ود «رنــد» عمومــار مظهــر الابــاهی گــرد و
بیبنــدوبارد و حیلــهگرد اســت تــا اینکــه حــاظ ،بــا دســتکارد هنرمندانــهاد آن را
برکشیده و در مفهوم نمادین «آاادمنشی و جـوانمردد و بـیریـایی» و در یـ

کـالم

«انسان کامل» به کار برده است به خول خرّمشاهی «حاظ ،نظرید عرظـانی انسـان کامـل
را اا عرظان پیش اا خود گرظت و آن را با همان طبگ آظرینشـگر اسـطورهسـاا خـود بـر
رند بیسروسامان اطالق کـرد و رنـدان تشـنههـم را «وهـی» نامیـد» (خرّمشـاهی :1901
)481
رندان تشنههم را آبی نمیدهد کس گویی وهیشناسان رظتند اا این والیت ()9-34
وضگ اصطالحاتی نظیر مغ مغبچه شراب میکده خرابات ترسابچه درددکـش
دیر مغان آتشکده و نیز چنین است؛ بدین نحو که حاظ ،بـا تـأثّر اا مشـرب مالمتـی
مفهوم منفور و مطرود آنها را وارونه کرده و در مفهومی مثبت و عاهی بـه کـار گرظتـه
است در سود دیگر همین خلم مفهوم را دربـارة نمادهـاد مثبتـی نظیـر ااهـد شـیخ
امام صومعه صالح تقوا تسبیح سجّاده واع ،صوظی عار ،ساه

عابد خرخـه

دهق مرخّگ خانقاه خاضی مفتی محتسم و صـورت داده وهـی ایـن بـار آنهـا را اا
عرش به ظرش کشانده است این تغییر منزهت نمادها نوعی روش رندانه و ایرکانه براد
مباراه با پلشتیهاد موجود در جامعه بوده اسـت و اا آنجـا کـه مخاطبـان ایـن نمادهـا
ناپاکسیرتان رواگار شاعر هستند اینگونه بیان رمزآهـود در مواجهـه بـا آنهـا را نیـز
میتوان کوششی براد پوشیدهگویی به شمار آورد

 .2داللت مضمر
یکی اا شگردهاد ظراگیر حاظ ،براد ترک تصریح و نهـانداشـت مقصـود نـوعی
دالهت پنهان است که اا نظر سـاختار شـباهت بسـیارد بـه تشـبیه مضـمر دارد در ایـن
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ترظند ود در تالش براد اظهار دیدگاههاد رنداند خود گونه سمیه و توصیف جدیـد
اا موصو ،خود به دسـت مـیدهـد کـه بـه دهیـل غیرمسـتقیم بـودن اا شـعاع حـواسّ
مخاطم دور می ماند اا دید دستور گشتارد ود در ظرایند دالهـت بـا اِعمـال گشـتار
حذ ،یکی اا اجزاد ژر،ساخت را سترده بـدینوسـیله نـام و وصـفی جدیـد بـراد
مصداخی وضگ میکند مـثالر ود معتقـد اسـت «رنـد وهـیّ خداسـت»؛ امّـا ایـن خبـر را
بهصورت مستقیم بیان نمیکند؛ بلکه اا ژر،ساخت سخن که اا سه عبارت «کسـی بـه
رندان آب نمیدهد  +رندان وهیّ خدا هسـتند  +وهـیشناسـان اا ایـن والیـت رظتـهانـد»
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

تشکیل شده است عبارت دوم را که جزء ایربنایی خبر است حذ ،کرده به شـکلی
پنهان کسوت والیت را بر تن رند پوشانده است:
رندان تشنههم را آبی نمیدهد کس گویی وهیشناسان رظتند اا این والیت ()9-34
اا منظر اصطالحات منطقی میتوان گفت ود براد بیـان یـ

«خیـاس اخترانـی» دو

«خضید حملی= صغرد و کبـرد» را بـهعنـوان مقدّمـه میچینـد وهـی نتیجـد آن را ذکـر
نمیکند؛ بنابراین استنتا ِ مطلوب پوشیده میماند
همان گونه که گفته شد اینگونه دالهـت اا دیـد سـاختار اِسـناد هماننـدد تـام و
تمامی با تشبیه مضمر دارد با این تفاوت که بین مسـمّی (= رنـد) و اسـم (= وهـی خـدا)
رابطد تشبیه وجود ندارد به نظر میرسـد ایـن ترظنـد حـاظ ،اا دیـد علمـاد بالغـت و
حاظ،شناسان مغفول مانده باشد؛ ایرا در هـیچیـ

اا کتابهـاد معـانی و بیـان اا آن

سخن نرظته است اهبته ثروتیان در بخش کنایه با طرح خسمی اا کنایه بـا عنـوان «کنایـه
در نسبت و مناسـبت» و ارائـد تعریفـی کـه ارتبـاطی بـه موضـوع موردبحـد مـا نـدارد
شواهدد اا حاظ ،و چند شاعر دیگر به دست داده که ظقط دو ظقرة آخر آن بـهواسـطد
توضیحاتی که در ذیل هری

اا آنها آمـده اسـت بـا مبحـد یادشـده ارتبـاط دارد و

نشانگر اعتقاد ود به کنایه بودن اینگونه دالهـت مضـمر اسـت (ثروتیـان -113 :1913
 )128دو نموند یادشدة ود و توضیحش بدین خرار اسـت« :گـاهی نسـبت غیرمسـتقیم
است و معنیِ مقصود اا گوشهاد به گوشد دیگر کشیده میشود:
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مرا به رندد و عشق آن ظضول عیم کند

کـه اعتراض بر اسرار علم غیم کند

باهکنایه عشق و رندد اا اسرار عاهم غیم است و من نیز اسرار این علم را میدانم
صحبت حکّام ظلمت شم یلداست

نور ا خورشید خواه بو که برآید

باهکنایه :اا حکام نور مخواه؛ ایشان نور ندارند »
به نظر نگارندگان اگرچه مثالهاد ایشان اا جـنس مقوهـد ادعـایی ماسـت اطـالق
عنوان «کنایه» به آنها  -در صورتی که منظور ایشان مفهوم مصطلح کنایه در علم بیـان
باشد  -نمیتواند درست باشد؛ ایرا با تعریف کنایه در کتابهاد بیان انطباق ندارد در
تعریف کنایه گفته میشود« :کنایه جمله یـا ترکیبـی اسـت کـه مـراد گوینـده معنـاد
ظاهرد آن نباشد؛ امّا خریند صارظهاد هم که ما را اا معناد ظاهرد متوجه معناد بـاطنی
کند وجود نداشته باشد» (شمیسا  )219 :1901یا «کنایه در علم بیان عبارت اسـت اا
ایراد هفـ( ،الام) و ارادة معنـی غیرحقیقـی (ملـزوم) آن بـه صـورتی کـه بتـوان معنـی
حقیقی آن را نیز اراده کرد» (علـود مقـدم و اشـر،ااده  )199 :1902حـال آنکـه در
شواهد یادشده هفظی معیّن نقـش «الام» را بـااد نمیکنـد و گویـا کـلّ بیـت «الام»
شمرده شده «ملزومِ» آن اا ماحصل دو مصراع استخرا میشود که اهبتـه ایـن کـاربرد
جز درمورد تعریض سابقه ندارد؛ ضمن آنکه مصداق هیچیـ

اا روشهـاد تعـریض

هم محسوب نمیشود با توجه به مجمـوع مطاهـم بیـانشـده نگارنـدگان بـا احتیـاط و
عجاهتار عنوان «دالهت مضمر» را براد این ترظند هنرد برگزیدهانـد و غـرض آنهـا تنهـا
اشاره به یکی اا دستاویزهاد هنرد حاظ ،براد بیان پوشیده بوده است
ابیات ایر نمونههاد دیگر این کاربرد هنرد و نتیجد مفهوم آنهاست:
آتش اهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حاظ ،این خرخد پشمینه بینداا و برو
()0-481

خرخد پشمینه نشاند اهد و ریاست
چه جاد صـحـبـت نامحرم است مجلس انس سر پیاهه بموشـان که خرخهپوش آمد
()1-115
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خرخهپوش نامحرم است
دوش با من گفت پـنـهان کاردانی تیزهوش وا شما پنهان نشاید کرد سرّ میظروش
()1-211
میظروش کاردان تیزهوش است
کنـون بـه آب مِی هعل خرخه میشویم

نصیبد اال اا خود نمیتوان انداخت
()3-11

میخوارد نصیبد اال است
سال دوازدهم ـ تابستان 0011ـ شمارة بیست و چهارم

تحصیل عشق و رندد آسان نمود اول

آخر بسوخـت جـانم در کسم این ظضایل
()2-981

عشق و رندد ظضیلت است
عـاشق و رندم و میخواره بـه آواا بلند

وین همه منصم اا آن حور پردوش دارم
()2-921

عشق و رندد و میخوارگی منصم است
اد که در دهق ملمّگ طلبی ذوق حضور

چشم سرّد عجـم اا بیخبران مـیدارد
()5-458

دهقپوشان بیبصرند و ذوق حضور ندارند
ااهـد ار راه بـه رنـدد نـبـرد مـعـذور است

عشق کارد است که موخو ،هدایـت باشد

()4-150
ااهد هدایت نشده است
سرّ خدا که عار ،ساه

به کس نـگفت

در حیرتم که بادهظـروش اا کـجـا شنید
()4-249

بادهظروش سرّ خدا را میداند
حاظ ،ار بر صدر ننشیند ا عاهیمشربیست عاشق دُرددکش اندر بند مال و جاه نیست
()11-11
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حاظ ،عاشق دُرددکش است
بر آستان تو مشکل توان رسید آرد

عرو بر ظل

سرورد به دشوارد است
()0-11

آستان تو (معشوق) ظل

سرورد است

مرا به رندد و عشق آن ظضول عیم کند

که اعتراض به اسرار علم غیم کند
()1–100

رندد و عشق اسرار علم غیم است
ااهد ار راه به رندد نبرد معذور است

عشق کاریست که موخو ،هدایت باشد
()4–150

رند عاشق است و ااهد گمراه
در تنگناد حیرتم اا نخوت رخیم

یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود ()1 –221

رخیم گدایی است که معتبر شده است
صالح و توبه و تقود ا ما مجو حاظ،

ا رند و عاشق و مجنون کسی نیاظت صالح
()0–30

ما رند و عاشق و مجنون هستیم حاظ[ ِ،خرآن] رند و عاشق و مجنون است

 .1نتیجهگیری
یکی اا جنبههاد غنایی شعر حاظ ،اشعار انتقـادد اوسـت اگرچـه او در برخـی اا
غزهیاتش این انتقادات گزنده را آشکارا بیان کرده گاهی به دهیل مخـاطرات احتمـاهی
ترک تصریح را پیشـد خـود سـاخته و سـخن خـود را در پـرده گفتـه اسـت ود بـراد
نهانداشت سخن برخی اا ظنون معمول و موجود در دانشهاد بیان معـانی و بـدیگ را
که مناسم اینگونه بیان غیرمستقیم هستند و نیـز ترظنـدد منحصـربهظـرد را کـه در ایـن
مقاهه به «دالهت مضمر» موسوم شده به کار گرظته است
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پینوشت:
 1براد آگاهی بیشتر اا اوضاع اماند حاظ ،رک :غنی خاسم بحد در آثار احـوال و اظکـار حـاظ،
1
 2در تورات آمده است که پس اا طوظـان او اوهـین مـردد بـود کـه خـدم بـر رود امـین گذاشـت و
تاکستان بزرگی ایجاد کرد و شراب نوشید (تورات ظصل  3داستان آظرینش) خرآن کـریم در چنـدین
مورد تحریف کلمات کتاب خدا را به برخی اا یهودیان نسبت می دهد؛ اا جملـه در آیـد «مِـنَ اهَّـذِینَ
هَادُوا یُحَرِّظُونَ اهْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» (نساء  )41و نیز در آیات  19و  14سوره مائده و آید  15سوره بقره
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