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چکیده
برقراری اسلوب معادله در بیت یکی از شاخصههای شعر سبک هندی است؛ اما حافظ شاعر
بلندآوازة سبک عراقی نیز در اشعارش تکبیتهای معادلهگونة فراوان دارد .ساختار کلی این صنعت،
یک معادله است که معموالً دو طرف آن را جملة خبری تشکیل میدهد؛ اما حافظ گاه در طرفین
معادله با استفاده از فنون علم معانی تغییرانی ایجاد کرده که به این ساختار تنوّع بخشیده است.
وی همچنین در بیشتر ابیات با بکارگیری صنایع ادبی همچون جناس ،اعنات ،تشبیه ،استعاره،
مراعات نظیر و تلمیح ،عالوه بر تنوّعبخشی ،ذهن شنونده را بیش از پیش درگیر حل معادله میکند؛
البته این پیچیدگی و نیز تعداد این ابیات نسبت به ابیات حافظ در حدی نیست که موجب خستگی
و مالل خواننده گردد.
کلمات کلیدی :حافظ ،تشبیه ،تمثیل ،ارسال مثل ،اسلوب معادله ،صنایع ادبی.
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 -4مقدمه
شمس الدین محمد حافظ شیرازی شاعر نامدار قرن هشتم ،با تلفیق مضامین عرفانی و مدرکات
ذوقی با هنرهای شعری ،سبک عراقی را به کمال عالی خود رساند .شعر که در تطور تاریخی خود
قالبهای طوالنی مثنوی و قصیده را طی کرده بود و به غزل رسیده بود ،در زبان حافظ ابیات ناب و
به ظاهر مستقلی را تجربه میکند که در قالب یک غزل محکم ،انتظام یافته است .هر چند در این
ابیات درخشان ،استقالل معنایی بیت مانع از ارتباط بیت با سایر ابیات غزل نیست؛ اما قدرت و قوت
این ابیات بگونهایست که به تنهایی هر بیت میتواند متضمن مضامین فراوان باشد .وی «اوّلین
شاعری است که به نحو فراوانی ،نسبت به حجم شعرش(در حدود پنجهزار بیت) تکبیت درخشان و
خوشمضمون دارد( » .حافظ نامه .) 43 ،و سبک هندی تا حد بسیاری تحت تاثیر همین ابیات
برجستة حافظ به تک بیت سرایی روی آورد و به این منظور از تشبیهات مرکب و یا تمثیلهای
مختلف بهره جست و تا جایی پیش رفت که اسلوب معادله یکی از شاخصههای اصلی آن شد.
در این مقاله برآنیم تا نمونه های صنعت اسلوب معادله در دیوان حافظ را مورد بررسی قرار دهیم و
شیوة این شاعر بزرگ را در آفرینش ابیات ناب و برجسته با اسلوب معادله تحلیل کنیم .از اینرو دو
سوال اصلی به این نحو مطرح میشود:
 حافظ تا چه اندازه به خلق و آفرینش اسلوب معادله عالقه نشان داده است؟ ابیات حاوی اسلوب معادله در شعر حافظ از چه فنون ادبی دیگری نیز بهرهمند هستند؟به این منظور دیوان حافظ مورد بررسی قرار گرفته و آنچه در این مقاله قصد پرداختن به آن را
داریم ابیاتی است که شاکلة اصلی آن را تشبیه مرکب یا تمثیلی میسازد که در دو دهة اخیر از آن
با عنوان «اسلوب معادله» یاد میشود.
فرضیات پژوهش به این ترتیب است:
 بسیاری از ابیات برجستة دیوان حافظ با ساختار همان اسلوب معادله خلق شدهاند. حافظ درآفرینش این ابیات ،از سایر فنون ادبی و بالغی نیز استفاده کرده است.الزم ب ذکر است که ادبیات فارسی از آغاز ،حاوی ابیاتی با شاکلة اسلوب معادله بوده است و قبل از
سبک هندی نیز در دیوان شاعران مختلف این آرایه بروز و ظهور داشته است .در این زمینه
پژوهشهای مستقلی نیز چون «بررسی اسلوب معادله در غزل سعدی» اثر محمد حکیم آذر و نیز
«اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی» نوشتة علی محمد موذنی و عباس تابان فرد انجام
شده است .البته تاکنون در این زمینه در شعر حافظ پژوهش مستقلی انجام نشده و از این جهت
ضرورت این تحقیق تایید میگردد .به این منظور ابتدا به ارائة برخی ابیات شاعران پیش از سبک
هندی در این زمینه میپردازیم و سپس به تحلیل اسلوب معادله در شعر حافظ و شگردهای خاص
این شاعر جهت تنوع بخشی به این ابیات دست میزنیم.
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 -2اسلوب معادله از آغاز تا سبک هندی
اسلوب معادله که بعنوان شاکله و شاخصة اصلی سبک هندی بشمار میرود؛ منحصر به این دوره
نبوده و از گذشته در شعر فارسی بروز و ظهور داشته است .این صنعت بدیعی با توجه به پیوستگی
و نزدیکی خاصی که با تمثیل و تشبیه مرکب دارد؛ در دیوان شاعران پیش از سبک هندی و از
همان آغاز شعر فارسی خود را نشان داده است.
اسلوب معادله با تمثیل رابطه جزء به کل دارد و از آنجاکه اغلب شعر ،در خدمت مفهوم واقع
میشود؛ شاعران دورههای مختلف از آن برای توضیح مفاهیم انتزاعی و سادهتر کردن مطالب پیچیده
بهره جستهاند؛ بعنوان مثال در شعر محمد بن وصیف سیستانی که از او بعنوان نخستین شاعر زبان
فارسی نیز نام بردهاند ،این بیت میتواند نمونهای از اسلوب معادله باشد:
نککککککور ز ظلمککککککت نکنککککککد اقتبککککککاس
ملککککک ابککککا هککککزل نکککککرد انتسککککاب
(اشعار پراکنده قدیمیترین شعرای فارسی زبان)51 ،

و یا شهید بلخی در مقایسة جرات و قدرت خواجه و غالم از این صنعت چنین استفاده کرده است:
هکککککزار بنکککککده نکککککدارد دل خداونکککککدی
هککزار کبککک نککدارد دل یکککی شککاهین
(اشعار پراکنده قدیمیترین شعرای فارسی زبان)41 ،

همچنین فراالوی در بیان عشق و جور معشوق اینگونه گفته است:
رطکککب نباشکککد بکککی خکککار و کنکککز پربکککارا
دال کشکککیذن بایکککذ عتکککاب و نکککاز بتکککان
(اشعار پراکنده قدیمیترین شعرای فارسی زبان)35 ،

نمونة اسلوب معادله را در شعر شاعران قرن پنجم به بعد نیز میتوان یافت .مثالً ناصر خسرو از این
آرایه در شرح اصل و فرع و نقش هریک ،به این ترتیب از آرایة تمثیل استفاده کرده است که تمام
شرایط تبدیل شدن به اسلوب معادله را دارد:
سکککککر بیکککککابی ،چکککککو یکککککافتی پایکککککان
بککککار ماننککککد تخککککم خککککویش بککککود
(دیوان ناصرخسرو)032 :
و نیز از عثمان مختاری داریم:
غنی شدی که دوتا شد دلت ز صحبت من
نایککد بککه وزارت بککه محککل پککدرت کککس

بکککدیع نیسکککت دوتاگشکککتن درخکککت از بکککار
(دیوان عثمان مختاری)052 :
مرککککب نشکککود مهتکککاب از رقیکککة شکککولم
(دیوان عثمان مختاری)432 :
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هرچه شعر فارسی پیش تر آمد ،این صنعت نیز با او همراهی کرد .ویژگی خاص این آرایه را میتوان
در استقالل ابیات بیان کرد که در دیوان شاعرانی چون سعدی و سنایی نیز نمونههایی از آن وجود
دارد و چنانکه قبال ذکرشد ،در مقاالتی جداگانه بررسی شده است.
این آرایه در قرن دهم با تالشهای خاص شاعران سبک هندی که در آغاز میکوشیدند برای بیان
مطلب خود و تفهیم آن به مخاطب عامی ،دایرة درک عمومی را از شعر خود باال ببرند؛ به اوج خود
رسید؛ بطوریکه برخی شاعران این سبک دست به سرودن تک بیت زدند:
نزد کل یک مو به از صد دستة گل بر سراست
خار ذاتى بهتکر اسکت از گلسکتان عارضکى
(دیوان کلیم)22 :
عکککرق سکککرد سکککرانجام عکککالج تبهاسکککت
گرمى حرص به جکز مکرگ نکدارد درمکان
(دیوان صائب)551 :
و یا
از بککس کککه گککرم بککود تککبم ،سککوخت اشککتها
شککد سککرد دل ز رغبککت دنیککا و آخککرت
(دیوان حزین)123 :
به جوع میمکد انگشت خکویش طفکل رضکیع
طلب ز هرچکه تسکلى شکود غنیمکت گیکر
(دیوان بیدل)581 :
حافظ که در کاربرد اکثر صنایع ادبی قدرت ویژهای دارد؛ در کاربرد ابیات مستقل نیز بینظیر است.
در دیوان حافظ نمونه هایی از تک بیتهای مستقل و ناب یافت میشود که بسیاری از آنها را میتوان
نمونههای زیبای اسلوب معادله قلمداد کرد.
البته آنچه در این مقاله مورد نظر است بررسی شگردهای خاص حافظ در استفاده از این آرایه است
که اسلوب معادله را نیز در شعر او از سایر شعرا و حتی شاعران سبک هندی متمایز میکند .کار
حافظ در تنوع آ فرینش اسلوب معادله بیمانند است و مهمتر اینکه در کنار اسلوب معادله در ابیات،
نیم نگاهی نیز به سایر هنرهای بالغی دارد و از این جهت معادالتی بینظیر میسازد.
 -9تمثیل ،ارسال المثل و اسلوب معادله در شعر حافظ
علمای بالغت تشبیه را به دو گونة مفرد و مرکب تقسیم کردهاند که در نوع مرکب ،مشبه و مشبهٌبه
هرکدام از چند شیء یا امر تشکیل شده است(فنون بالغت و صناعات ادبی .)043 ،به این نوع
تشبیه گاه تمثیل هم گفته میشود« .با اینکه برای تمثیل در کتب بالغت از قدیمترین ایام ،چه به
نام تمثیل و چه به نامهای دیگر عنوانی خاص قائل شدهاند و از آن سخن گفتهاند؛ اما حقیقت امر
اینست که تمثیل شاخه ای از تشبیه است و از همین رهگذر است که عنوان تشبیه تمثیلی هم در
کتابهای بالغت فراوان دیده میشود»(صور خیال .)58-55 ،بعبارتی دیگر در تمثیل «شاعر نخست
مطلبی را از هر باب و در هر موضوع که بخواهد دعوی میکند و سپس مثالی میاورد که از بس
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بداهت در معنی میتواند مانند دلیلی ،دعوی او را ثابت و مبرهن نماید ،یا علت آن را آشکار سازد و
یا بعنوان نظیر و عدیل آن دعوی تلقی شود»(تاریخ ادبیات در ایران،ج .)145 ،4
حافظ در ابیات بسیاری برای بیان مقصود یا توصیف حالی و یا اثبات امری از تمثیل به اشکال
مختلف بهره میجوید.
برق عشق ارخرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت
جور شاه کامران گر بکر گکدایی رفکت رفکت
(دیوان حافظ)18 :
تشبیه مرکب میتواند در چند بیت یا یک بیت یا حتی یک مصرع شکل بگیرد .وی در غزلی در دو
بیت اوّل ،تمثیلی در رثای فرزندش میگوید و سپس در بیت سوم مقصود اصلی خود را بیان میکند:
باد غیکرت بکه صکدش خکار پریشکان دل ککرد
بلبلی خون دلی خورد و گلکی حاصکل ککرد
نککاگهش سککیل فنککا نقککش امککل باطککل کککرد
طوطیی را به خیال شککری دل خکوش بکود
که چکه آسکان بشکد و ککار مکرا مشککل ککرد
قککره العککین مککن آن میککوة دل یککادش بککاد
(دیوان حافظ)55 :
در غزل دیگری حافظ چندین مشبهٌبه تمثیل را در ابیات مختلف و غیر متوالی بدین شکل میاورد:
نککه هرکککه آینککه سککازد سکککندری دانککد
نککه هرکککه چهککره برافروخککت دلبککری دانککد
کالهکککداری و آیکککین سکککروری دانکککد...
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشسکت...
نککه هرکککه سککر بتراشککد قلنککدری دانککد
هکککزار نکتکککة بکککاریکتر ز مکککو اینجاسکککت
(دیوان حافظ)502 :
و در پایان غزل ابیاتی میگوید و خواننده را مختار میکند که از بین آنها هرکدام را میخواهد بعنوان
مشبّه تمثیل اختیار کند:
کککه قککدر گککوهر یکدانککه جککوهری دانککد
مککدار نقطککة بیککنش ز خککال توسککت مککرا
جهککان بگیککرد اگککر دادگسککتری دانککد
به قد و چهره هرآنکس که شکاه خوبکان شکد
که لطف طبع و سکخن گفکتن دری دانکد
ز شککعر دلکککش حککافظ کسککی بککود آگککاه
(دیوان حافظ)502 :
گونهای از تمثیل ،ارسال مثل است و «آنست که عبارت نظم یا نثر را به جملهای که مثل یا شبیه
مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است ،بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیة
سخن میشود»(فنون بالغت و صناعات ادبی.)055 ،
اینکه آیا عبارتی که شاعر بکار برده قبل از وی هم مثل بوده یا بعد از استفادة وی تبدیل به مثل
شده ،تفاوتی در قضاوت در مورد هنرآفرینی شاعر بوجود نمیاورد؛ بدین معنا که چنانچه آن مثل
پیش از وی بوده پس شاعر ب خوبی توانسته از آن استفاده کند؛ و اگر پس از وی شعرش تبدیل به
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مثل سائر شده ،با اینکه شاعر از صنعت ارسال مثل استفاده نکرده ،معلوم میشود بیتی که سروده به
حدی هنری و بلیغ و اثرگذار است که مورد اقبال خاص و عام قرار گرفته است.
حافظ این ابیات را بگونهای چیده که در یک مصرع مقصودش را گفته و در مصرع دیگر مثلی را
برای تبیین مقصودش بیان کرده است:
هر کسی آن درود عاقبت کار ککه کشکت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
(دیوان حافظ)12 :
دیککو چککو بیککرون رود فرشککته درآیککد
خلوت دل نیست جکای صکحبت اضکداد
(دیوان حافظ)515 :
فکر معقول بفرما گل بکی خکار کجاسکت
حافظ از باد خزان در چمکن دهکر مکرنج
(دیوان حافظ)52 :
حافظ گاهی در تمثیالتی که محدود در یک بیت است ،ابتدا مشبهٌبه را ذکر میکند و سپس مشبّه
را:
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد
درویککش را نباشککد بککرگ سککرای سککلطان
(دیوان حافظ)521 :
«تمثیل در معنای دقیق آن – که محور خصایص سبک هندی است – میتواند در شکل معادلة دو
جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریبا مجموعة آنچه متأخرین بدان تمثیل اطالق کردهاند،
معادلهای است که به لحاظ نوعی شباهت ،میان دو سوی بیت –دو مصراع – وجود دارد و شاعر در
مصراع اول چیزی میگوید و در مصراع دوم چیزی دیگر؛ اما دو سوی این معادله از رهگذر شباهت
قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه
را که قدما تمثیل یا تشبیه تمثیل خواندهاند از قلمرو تعریف جدا کنیم .همچنین کاربرد مثل را –
که ارسال المثل است و مایة اشتباه بعضی از اهل ادب شده است و آن را تمثیل خوانده اند – نیز از
حوزة تعریف خارج کنیم»(صور خیال.)81 – 83 ،
استاد همایی در بحث ارسال مثل یا تمثیل گوید« :تمثیل اینجا از مصطلحات اهل ادب است؛ در
منطق نیز اصطالح تمثیل داریم که آن را قیاس فقهی و اصولی نیز میگویند .تمثیل منطقی آن
است که مابین دوچیز به حسب ظاهر مشابهتی وجود داشته باشد و بدان سبب ،حال و حکم یکی
را بر دیگری قیاس کنند .یعنی حکم یکی را بر دیگری مترتب سازند»(فنون بالغت و صناعات ادبی،
 .)055 :5452چنانکه مالحظه شد آنچهکه شالودة اسلوب معادله راتشکیل میدهد ،بیشتر همان
تمثیل منطقی است.

ّ
تنو ع در بکارگیری اسلوب معادله در شعر حافظ 010/

«اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است؛ تمام مواردی که بعنوان تمثیل آورده میشود
مصداق اسلوب معادله نیست .اسلوب معادله اینست که دو مصرع کامالً از لحاظ نحوی مستقل
باشند هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را حتی معناً (نه فقط به لحاظ نحو) هم مرتبط
نکند»(صور خیال .)23 -24 ،به بیانی دیگر نسبت اسلوب معادله با تمثیل همچون نسبت تشبیه
موکد یا تشبیه بالکنایه یا محذوف االدات با تشبیه مرسل یا صریح است« .اگر ادات ذکر نشود کالم
طبیعیتر است و گویی شاعر از ابزار تشبیه استفاده نکرده است»(بیان.)28 ،
با این توصیف و محدودکردن دایرة تمثیالت به اسلوب معادله ،باز هم ابیات فراوانی در حافظ
میتوانیم بیابیم که با این چهارچوب مطابقت دارد.
 -1شگردهای حافظ در خلق اسلوب معادله
اسلوب معادله چنانکه از نامش مشخص است ،همواره ذهن را درگیر کشف رابطة طرفین معادله
میکند؛ و هرچه این رابطه پیچیدهتر باشد ،لذت کشف آن ،بیشتر است .در اشعار حافظ ابیات
بسیاری دارای اسلوب معادله است؛ اما در مقایسه با اسلوب معادله در سبک هندی ،تمام این ابیات
یک ساختار مشابه نحوی یا بالغی ندارد و همین گوناگونی ،هم به معادلههای وی تنوّع بخشیده و
هم کشف مشابهت را سختتر کرده است.
البته تعداد این ابیات به نسبت تمام ابیات غزلهای حافظ به حدی نیست که با درگیرکردن ذهن
خواننده ،موجب خستگی و مالل وی شود.
از ویژگیهای اسلوب معادالت شعر حافظ میتوان به این موارد اشاره کرد:
 4-1تنوّع در محسوس و معقول بودن دو طرف تشبیه:
در بعضی موارد ،تعریفی که از شاکلة ابیات سبک هندی میشود این دایره را بسیار محدود میکند:
« ساختار بیت هندی چنین است که در مصراعی مطلب معقولی گفته شود؛ یعنی شعاری مطرح
شود (که به لحاظ نقد ادبی نمیتوان به آن شعر گفت) و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطة لف و
نشری متناظر(شبیه به اصطالح الیوت )Objective correlative :یا تشبیه مرکب ،آن را
محسوس کنند ...آنان به مصراع معقول ،که مهم نیست" ،پیش مصرع" و به مصراع محسوس ،که
باید هنری باشد" ،مصرع" میگفتند که اگر درخشان بود "مصرع برجسته" خوانده میشد» (شمیسا،
.)052 - 085 :5455
اگرچه در دیوان حافظ ابیاتی مییابیم که ویژگیهای مذکور را دارد؛ نظیر این بیت:
نبیند چشکم نابینکا خصکوص اسکرار پنهکانی
مالمتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق
(دیوان حافظ)442 :
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اما ذهن خالق حافظ اجازه نداده است تا اسلوب معادله در دیوان او در این قالب محدود شود؛ بلکه
در بعضی موارد ،ساختار اسلوب معادله عکس این تعریف واقع شده است؛ یعنی مصرع اول محسوس
و مصرع دوم معقول است:
جککای در گوشککة محککراب کننککد اهککل کککالم
حککافظ ار میککل بککه ابککروی تککو دارد شککاید
(دیوان حافظ)055 :
و گاه هردو مصرع محسوس است:
بوسککهای چنککد بیککامیز بککه دشککنامی چنککد
قنککد آمیختککه بککا گککل نککه عککالج دل ماسککت
(حافظ)504 :5402 ،
و گاه هردو معقول:
دال همیشکککه مکککزن الف زلکککف دلبنکککدان

چککو تیککره رای شککوی کککی گشککایدت کککاری
(حافظ)425 :5402 ،

 -2-1منفی و مثبت بودن طرفین اسلوب:
حافظ گاهی یک طرف معادله را منفی و طرف دیگر را مثبت میاورد که اگر هر دو طرف را مثبت
کنیم ،کلیه شرایط اسلوب برقرار شده؛ اما شعر دیگر لطافت کنونی خود را نخواهد داشت .بعنوان
مثال در ابیات زیر حافظ با برهم زدن این قاعده ،طنز زیبایی سروده است:
بوسککهای چنککد بیککامیز بککه دشککنامی چنککد
قنککد آمیختککه بککا گککل نککه عککالج دل ماسککت
(دیوان حافظ)504 :
خواجه آنسکت ککه باشکد غکم خکدمتکارش
دلربایی همه آن نیسکت ککه عاشکق بکشکند
(دیوان حافظ)585 :
-9-1استفهام انکاری:
گاه غرض از پرسش نفی مطلب است(رک .معانی و بیان .)45 ،در بسیاری از تمثیالت ،حافظ در
مصرع اول امری را میگوید؛ سپس در مصرع دوم با استفهام انکاری به اثبات حرف خود میپردازد:5
چون من گدای بی نشان مشکل بود یاری چنکان
زآن طرة پرپیچ و خم سهل است اگر بیکنم سکتم

سلطان کجا عیش نهکان بکا رنکد بکازاری کنکد؟
از بند و زنجیرش چه غم هرکس که عیکاری کنکد؟

(دیوان حافظ)505 :
 . 1در بیتی از سعدی که برای اسلوب معادله مثال زده شده ،طرف دوم معادله استفهام انکاری است:
غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را (رک :شفیعی.)99 ،0699 ،
سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات

ّ
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گککوهر پککاک تککو از مککدحت مککا مستغنیسککت

فکککر مشاطه چکه بکا حسکککن خکداداد کنکد؟
(دیوان حافظ)508 :

ز عشق نا تمکام مکا جمکال یکار مستغنیسکت

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبارا؟

(دیوان حافظ)4 :
گاه این شگرد گونة دیگری به خود میگیرد؛ یعنی استفهام انکاری را در مصراع اول مطرح میکند و
در مصرع دوم با آوردن معادلی به اثبات آن میپردازد:
دیککو بگریککزد از آن قککوم کککه قککرآن خواننککد
زاهد ار رنکدی حکافظ نکنکد فهکم چکه شکد؟
(دیوان حافظ)545 :
ای خواجه درد نیسکت وگرنکه طبیکب هسکت
عاشق که شد که یکار بکه حکالش نظکر نککرد
(دیوان حافظ)33 :
حافظ گاه هر دو مصرع را با استفهام انکاری مطرح میسازد:
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟
خلوت گزیده را به تماشا چکه حاجکت اسکت؟
(دیوان حافظ)03 :
کککی تشککنه سککیر گککردد از لمعککة سککرابی؟
حافظ چکه مینهکی دل تکو در خیکال خوبکان؟
(دیوان حافظ)422 :
چککرام مککرده کجککا؟آ شککمع آفتککاب کجککا؟آ
ز روی دوسککت دل دشککمنان چککه دریابککد؟
(دیوان حافظ)4 :
 -1-1امر و نهی:
استفاده از جمالت امر و نهی نیز یکی دیگر از شگردهای حافظ در اسلوب تمثیالت است .وی گاه
یک طرف معادله را با جملة امری بیان میکند و در طرف مقابل به شرح مطلب میپردازد؛ بعنوان
مثال در بیت زیر به جای آنکه بگوید« :اگر خلوص مرا آزمایش کنی ،آن را درخواهی یافت همانگونه
که محک ،عیار زر خالص را مینمایاند» میگوید:
ککس عیکار زر خککالص نشناسکد چکو محککک
در خلوص منت ار هست شکی تجربکه ککن
(دیوان حافظ)021 :
و گاه با نهی آفرینش اسلوب را متفاوت میسازد:
مککرنج حککافظ و از دلبککران حفککاظ مجککوی

گناه بکام چکه باشکد چکو ایکن گیکاه نرسکت
(دیوان حافظ)05 :

 -5-1بکارگیری صنایع ادبی درون اسلوب معادله:
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آنچه که به شعر حافظ زیبایی و وجهة هنری خاصی میبخشد ،استفاده از صنایع مختلف بالغی در
کنار هم و حتی گاه در درون یکدیگر است؛ و چنین هنرآمیزی را میتوان در ابیاتی که حافظ اسلوب
معادله را در آن برقرار کرده ،ب خوبی دریافت .وی در درون اسلوب معادله از صنایع لفظی و معنوی
دیگر نیز بهره جسته است از جمله این صنایع که سبب زیباتر شدن این صنعت در دیوان حافظ
شده و از مهمترین شگردهای او در هنگام آفرینش اسلوب معادله است ،میتوان به این موارد اشاره
کرد:
 -4-5-1جناس:
تجنیس یا جناس از صنایع بدیع لفظی است و «آنست که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات
هم جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف باشند»(فنون بالغت و صناعات
ادبی .)38 ،در بیت زیر ،حافظ عالوه بر ساختن اسلوب معادله به واژههای «گناه» و «گیاه» نیز
توجه داشته بگونهای که جناس خط یا مصحّف(رک .همان )12 :دارند:
گناه بام چه باشکد چکو ایکن گیکاه نرسکت
مککرنج حککافظ و از دلبککران حفککاظ مجککوی
(دیوان حافظ)05 :
در بیت زیر «این» و «آن» مراتبی از حسن است(5اگر این و آن را در بیت زیر ضمیر اشاره برای
کلمات جان و جمال معنا کنیم ،در اینصورت دیگر اسلوب معادله نیز نخواهیم داشت و اگرچه
معنای ساده تری مییابد؛ از وجهة هنری آن کاسته میشود که با زبان حافظ سازگاری ندارد)« .جان»
و «جهان» نیز در بیت زیر جناس زاید(فنون بالغت و صناعات ادبی )15 ،دارند:
هرکس که این نکدارد حقکا ککه آن نکدارد
جان بکی جمکال جانکان میکل جهکان نکدارد
(دیوان حافظ)82 :
«اشتقاق یا اقتضاب از فروع جناس است و بعضی آن را به نام جناس اشتقاق داخل انواع تجنیس
شمردهاند .صنعت اشتقاق آنست که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حروف آنها متجانس و به
یکدیگر شبیه باشد»(فنون بالغت و صناعات ادبی .)25 ،در بیت زیر حافظ در عین آفرینش اسلوب
معادله با ذکر واژههای «خلوص» و «خالص» جناس اشتقاق نیز خلق کرده است:
کس عیار زر خکالص نشناسکد چکو محکک
در خلوص منت ار هست شکی تجربکه ککن
(دیوان حافظ)021 :

 1حالتی و کیفیتی را  ...گویند که در حسن می باشد و به تقریر در نمیاید و آنرا جز به ذوق نتوان یافت(فرهنگ برهان
قاطع)90 ،

ّ
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و در این بیت «خرابی» و «خرابات»باعث دلچسبتر شدن این اسلوب معادله از نظر لفظی نیز شده
است:
در خرابات بگویید که هشیار کجاست
هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد
(دیوان حافظ)51 :
در اسلوب معادلة «مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی /گناه بام چه باشد اگر گیاه نجست» نیز
اشتقاق واژه های حافظ و حفاظ در زیباتر شدن این معادله تاثیر بسیار دارد.
 -2-5-1اعنات:
«اعنات که آن را لزوم ماالیلزم و التزام نیز میگویند آن است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش
کالم یا هنرنمایی آوردن حرفی یا کلمهای را ملتزم شود که در اصل الزم نباشد»(فنون بالغت و
صناعات ادبی ،همایی .)53 :همان است که امروز از آن با تعبیر «واج آرایی» یاد و این گونه تعریف
میشود« :کاربرد آگاهانه – و گاه ناآگاهانة – یک حرف به تعدد و تکرار در یک جمله یا یک مصراع
یا یک بیت است»(حافظ نامه ،بهاءالدین خرمشاهی .)522 :در اسلوب معادلة زیر واجهای «ی»،
«د»« ،ن» و «ش» تکرار چشمگیری دارند:
حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا
(دیوان حافظ)424 :
و واجهای «ت»« ،ر» و «د» در بیت زیر ،بیانگر توجه چند وجهی حافظ به صنایع مختلف در هنگام
شعر سرایی است:
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست
(دیوان حافظ)585 :
واجهای «ن»« ،م»« ،س»« ،ک» و «گ» نیز در این اسلوب قابل توجه است:
گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد
به صدر مصطبه ام مینشاند اکنون دوست
(دیوان حافظ)554 :
واجآرایی «د» و «ن» و مصوت «آ» در این بیت هم اسلوب معادله را در شعر حافظ هم از نظر لفظ
و هم از نظر معنا بر فراز قرار میدهد:
آینکککه دانکککی ککککه تکککاب آه نکککدارد
تککا چککه کنککد بککا رت تککو دود دل مککن
(دیوان حافظ)85 :
و واجهای «ن» و «ت» در بیت زیر ترکیب آوایی زیبایی در کنار اسلوب معادله ایجاد کرده و سبب
برجستهتر شدن ابیات معادله گونة این شاعر بزرگ شده است :
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشهچین دارد
بالگردان جان و تن دعای مستمندان اسکت
(دیوان حافظ)84 :
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-9-5-1تشبیه:
اگرچه شالودة تمثیل و اسلوب معادله را تشبیه مرکب تشکیل میدهد ،با اینحال گاه حافظ در
درون آن نیز تشبیه دیگری ایجاد میکند؛ چنانکه در طرف دوم معادلة زیر «آب عنب» را به «یاقوت
رمانی» تشبیه کرده است:
رنکککد را آب عنکککب یکککاقوت رمکککانی بکککود
همت عالی طلب جکام مرصکع گکو مبکاش
(دیوان حافظ)538 :
و نیز کاربرد اضافههای تشبیهی «گوی بیان»« ،سیل سرشک»« ،فلک سروری» در اسلوب
معادلههای قابل توجه است:
چون جمع شد معانی ،گکوی بیکان تکوان زد
عشق و شباب و رندی مجموعکة مرادسکت
(دیوان حافظ)521 :
در سککنگ خککاره قطککرة بککاران اثککر نکککرد
سیل سرشک ما ز دلش ککین بکه در نبکرد
(دیوان حافظ)53 :
عککروج بککر فلککک سککروری بککه دشواریسککت
برآسککتان تککو مشکککل تککوان رسککید آری
(دیوان حافظ)35 :
 -1-5-1استعارة مکنیه:
حافظ همچنین از استعارة مکنیه در اسلوب استفاده کرده است« .استعارة بالکنایه یا استعارة مکنیه
آن ست که تشبیه در دل گوینده مستور و مضمر باشد و مشبه را ذکر کرده ،مشبهٌبه را در لفظ
نیاورند؛ اما از لوازم مشبهٌبه قرینهای در لفظ بیاورند که دلیل بر مشبهٌبه باشد» (فنون بالغت و
صناعات ادبی .)015 ،میتوان گفت که استعارة مکنیه یکی از زیباترین و هنریترین انواع استعاره
است که ذهن خواننده را برای کشف مشبهٌبهی که بنیان آن استعاره را تشکیل میدهد ،به جوالن
درمیاورد.
در معادلة زیر «اشک غمّاز» استعارة مکنیه است:
اشک غمّاز من ار سکرت برآمکد چکه عجکب

خجل از کردة خود پرده دری نیست که نیسکت
(دیوان حافظ)15 :

-5-5-1استعارة تخییلیه:
«استعارة مکنیه به ندرت و دشواری می تواند در عبارت و در تار و پود کالم از علقة اسناد به دور و
برکنار باشد؛ زیرا این استعاره به مجرد تشکیل و توصیف ناگزیر بر کسی یا چیزی اسناد میشود و
همین اسناد که مسلماً نوعی اسناد مجازی است بدان رنگ و حالت تخییل میدهد» (معانی و بیان،
.)22
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«الف زدن نرگس» در اسلوب زیر صنعت استعارة تخییلیه را داراست:
نرونککککد اهککککل نظککککر از پککککی نابینککککایی
نرگس ار الف زد از شیوة چشم تکو مکرنج
(دیوان حافظ)435 :
-2-5-1مراعات نظیر:
مراعات نظیر یا تناسب یا مؤاخات «آن ست که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یکدیگر
متناسب باشند ،خواه تناسب آنها از جهت همجنس بودن باشد ...خواه تناسب آنها از جهت مشابهت
یا تضمّن و مالزمت باشد ...صنعت تناسب و مراعات نظیر از لوازم اولیة سخن ادبی است؛ یعنی در
مکتب قدیم اصل ادب فارسی سخن نظم و نثر وقتی ارزش ادبی پیدا میکند که مابین اجزای کالم
تناسب و تقارب وجود داشته باشد» (فنون بالغت و صناعات ادبی.)015 -015 ،
البته صرف چیدن کلمات متناسب با هم در شعر لطف خاصی ندارد؛ چراکه بطور روزمره همة
انسانها در سخنانشان کلمات متناسب را بکار میبرند و اگر غیر از این باشد دچار پریشانگویی
میشوند.
بنابراین « جمع مابین اشیاء متناسب را وقتی جزو صنعت بدیع میتوان شمرد که گوینده یا نویسنده
مابین چند کلمه و چند چیز مخیر و مختار باشد و از میان آنها آن را اختیار کند که با کلمات دیگر
متناسب باشد» (همان.)015 :
حافظ در اسلوب معادله گاه در یکطرف واژهای را بکار میبرد که با واژگان طرف دیگر معادله تناسب
دارد و شاید وجود همین تناسب ،تشخیص اسلوب را در آن بیت سخت کند.
حافظ در اسلوب زیر میگوید« :یار از عشق ناتمام ما بینیاز است» اما آوردن کلمة جمال تناسبی
هم با واژگان طرف دیگر اسلوب دارد:
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
ز عشق ناتمام ما جمال یکار مسکتغنی اسکت
(دیوان حافظ)4 :
یا آتش در مصرع اول بیت زیر استعاره از تشویش و ناراحتی است که با آتش در مصراع دوم تناسب
دارد:
آتشی بود در این خانه که کاشکانه بسکوخت
سینه از آتش دل در غم جانانکه بسکوخت
(دیوان حافظ)53 :
در اسلوبهای زیر نیز به ترتیب «مشرب» و «دردی»« ،بند» و «دام»« ،زلف» و «سیاه» ،و «زلف» و
«تیره» با هم تناسب دارند:
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیسکت
(دیوان حافظ)55 :
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ای دل انککدر بنککد زلفککش از پریشککانی منککال
سککلطان مککن خککدا را زلفککت شکسککت مککا را
دال همیشکککه مکککزن الف زلکککف دلبنکککدان

مرم زیرک چون به دام افتد تحمّکل بایکدش
(دیوان حافظ)585 :
تککا کککی کنککد سککیاهی چنککدین درازدسککتی
(دیوان حافظ)420 :
چکو تیککره رای شکوی کککی گشکایدت کککاری
(دیوان حافظ)425 :

-7-5-1تلمیح:
از دیگر صنایع معنوی که حافظ ضمن برقراری اسلوب معادله از آن بهره جسته ،تلمیح است.
تلمیح «در اصطالح بدیع آن ست که گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی
معروف اشاره کند» (فنون بالغت و صناعات ادبی.)408 ،
در ابیات زیر یکطرف معادله ،تلمیح به آیات و داستانها و حکایات و وقایع تاریخی دارد که از باب
شهرت نیاز به توضیح ندارد:
بلککی بککه حکککم بککال بسککته انککد عهککد السککت
مقککام عککیش میسّککر نمیشککود بککیرنککج
(دیوان حافظ)55 :
چکککرام مصکککطفوی بکککا شکککرار بولهبیسکککت
درین چمن گل بی خکار ککس نچیکد آری
(دیوان حافظ)31 :
شیخ صنعان خرقه رهن خانة خمکار داشکت
گککر مریککد راه عشککقی فکککر بککدنامی مکککن
(دیوان حافظ)13 :
هدهککد خککوش خبککر از طککرف سککبا بازآمککد
مککژده ای دل کککه دگککر بککاد صککبا بازآمککد
(دیوان حافظ)558 :
سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
نظرکردن به درویشان منافی بزرگی نیست
(دیوان حافظ)588 :
 -5نتیجه گیری:
علیرغم آنکه ایجاد اسلوب معادله ،با تعاریفی که ارائه شد و با حدود و ضوابطی که برای آن تعیین
گردید ،از ویژگیهای شعر سبک هندی است؛ با توجه به اینکه حافظ پیش از آن دوره میزیسته،
ظاهراً نمیبایست ابیات قابل توجهی بعنوان اسلوب معادله داشته باشد؛ اما با توجه به ابیاتی که از
دیوان وی نقل شد ،میتوان وی را از پایهگذاران اسلوب معادله دانست که تمام ضوابط تعیین شدة
آن را رعایت کرده و عالوه برآن ،برخالف سبک هندی ،رعایت اعتدال در استفاده از اینگونه ساختار،
مانع از ماللآوری و ابتذال در شعر وی گردیده است.
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نکتة قابل توجه در اسلوب معادلههای موجود در شعر حافظ ،شگردهای صناعی اوست که در دو
مصرعی که معادل هم قرارداده بکار گرفته است .ساختار کلی این صنعت ،یک معادله است که
معموالً دو طرف آن را جملة خبری تشکیل میدهد؛ اما حافظ گاه در طرفین معادله ،از استفهام
انکاری استفاده کرده است .گاه یکطرف معادله را بصورت امر و یا نهی آورده است و گاه یکطرف
معادله را منفی و طرف دیگر را مثبت بیان کرده که هم بر زیبایی کار افزوده و هم تأثیر آن را که
همانا تشخیص مشابهت بین طرفین معادله است ،بیشتر نموده است.
عالوه برآن ،در درون معادله(تمثیل) که خود یکی از صنایع ادبی است ،صنایع دیگر چون جناس،
اعنات ،تشبیه ،استعاره ،مراعات نظیر و تلمیح را نیز بکار برده و بر زیبایی شعرش افزوده است.
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