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قاعده افزایی در غزلیات حافظ شیرازی
منصور علیزاده بیگدیلو
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
یکی از جریانهای اثرگذار نقد ادبی در سطح جهانی ،که با دیدی علمی آثار ادبی را مورد بررسی قرار داد ،آراء فرمالیستهای
روس بود که در بررسیهای خود به فرم و صورت بیشتر از محتوا توجه داشتند .فرمالیستها در بحث آفرینش شعر مسئلهی
برجستهسازی را مطرح کردند .به نظر لیچ یکی از راههای برجسته سازی هنری در شعر قاعده افزایی است که شاعران به طریق
مختلف به این کار اقدام میکنند .قاعده افزایی در شعر فارسی از طریق بکارگیری برخی از فنون ادبی حاصل میشود .اما این کار
وقتی حسن محسوب میشود که تبدیل به هدف نشود و صرفاً وسیلهای در مسیر آفرینش شعر باشد .خاقانی شروانی یکی از شاعران
بزرگ ایران است که با بهکارگیری انواع فنون ادبی مانند :ایهام ،تضاد ،واجآرایی ،ردالصدر الی العجز ،جناس و ...به قاعده افزایی در
زبان اقدام کرده است .این پژوهش کوششی است در پی یافتن نمونههای این اقدام در قصاید وی و نشان دادن تاثیر این مقوله در
برجستهسازی زبان و نقش آن در هنریتر شدن زبان شاعر است.
کلیدواژهها :فرمالیست ،برجسته سازی ،قاعده افزایی ،حافظ.
مقدمه
نقد در نزد پیشینیان بیشتر مربوط بوده است به یافتن معایب اثر؛ اما امروزه مراد از آن یافتن عیوب اثر مورد بررسی نیست« .زیرا
نقد ادبی به بررسی آثار درجه یک و مهم ادبی می پردازد و در این گونه آثار بیش از آنکه نقاط ضعف مهم باشد ،نقاط قوت مطرح
است .لذا منتقد ادبی می کوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی اوال ساختار و معنی آن را برای خوانندگان روشن کند و ثانیا قوانینی
را که باعث اعتالی آن اثر ادبی شده است ،توضیح دهد( ».شمیسا)22 :4939 ،
یکی از رویکردهای مهم نقد ادبی که در سال  4941در روسیه به وجود آمد رویکرد فرمالیستی در بررسیآثار ادبی بود .فرمالیستها
عقاید خاصی در رابطه با ادبیات داشتند که مورد توجه محافل ادبی در سراسر جهان قرار گرفته است ،مهم ترین و اصلی ترین نظریه
فرمالیست ها این بود که منتقد پیش از برخورد با اثر باید به دنبال ادبی بودن آن باشد .تاکید آنان بر گوهر اصلی و ادبیت متن بود؛
بنابر این آنان تنها خود اثر را در نظر می گرفتند و می کوشیدند تا اجزای سازنده ادبیت متن را از شکل و بنیان آن استنتاج
کنند(علیزاده« .)9 :4931 ،ادبیت همان عاملی است که مادهی ادبی را تبدیل به یک اثر ادبی میکند( ».کدکنی )33 :4934 ،برای
رسیدن به چنین هدفی بود که نظریاتی پرداختند.
فرمالیستها ادبیات را صرفا یک مسئله زبانی می دانستند و در بررسی آثار ادبی معتقد بودند که باید تکیه بر فرم باشد نه محتوا.
آنان در تالش بودند تا فرق بین زبان عادی و زبان ادبی را کشف کنند .لذا به بررسی متون ادبی پرداختند و همچنان که اشاره شد
آنان «میکوشیدند تا اجزای ادبیت متن را از شکل و بنیان آن استنتاج کنند( ».شایگان فر )16 :4931 ،آنان در بررسی اجزای
سازنده "ادبیت متن" به دو فرایند زبانی خود کار و برجسته سازی دست یافتند و از بین این دو فرایند ،برجسته سازی را عامل به
وجود آمدن زبان و ادب می دانستند( .صفوی)11 :4939 ،
شاعران استاد در هر زبان در مسیر آفرینش شعر از همه امکانات زبان استفاده می کنند تا یک اثر ماندگار و پویا خلق کنند تا در
طول گذر سالیان دراز طراوت و اثر گذاری خود را حفظ کند .یکی از روشهایی که شاعران بزرگ در جهت رسیدن به مقصود از آن
سود جستهاند عبارت است از برجسته سازی.
برجسته سازی
برجسته سازی()forgroundingبهکارگیری شیوه ای است که به نوعی به زبان تشخص دهد و آنرا از زبان معیار متمایز کند.
باید توجه کرد که برجسته سازی صرف باعث آفرینش ادبی نمیشود وبه شعر یا متن ادبی تشخص نمیدهد بلکه هر عدولی باید
متضمن "انسجام و یکپارچگی" و همراه با اصول "زیبا شناسی" باشد« .موکارفسکی یکی از ویژگیهای برجسته سازی را انسجام
عناصر برجسته آن می داند(».مقاله روحانی،ص )63شاعربایستی در امر برجسته سازی از هر گونه افراط و تفریط برکنار باشد.
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صورتگرایان برجسته سازی را امری آگاهانه می دانستند در صورتیکه با تحقیق در آثار بزرگان شعر فارسی خصوصا در حوزهی عرفان
مشخص میشود که حداقل در ادبیات فارسی این حکم صادق نیست و در بیشتر موارد برجستگیهای زبان آنان ناخودآگاهانه صورت
میپذیرد .اما شاعرانی که عارف نبودهاند یا تنها شمهای از ذوق عارفانه را دارا بودهاند معموال این کار را مطابق با عقیدهی
صورتگرایان آگاهانه انجام داده اند.
انواع برجسته سازی
به عقیدهی لیچ برجسته سازی به دو طریق شکل میگیرد:
 .4هنجار گریزی یعنی همان  deviationکه فرمالیستهای روسی مطرح کردهاند و آنرا به اجزایی تقسیم بندی کردهاند که
عبارتند از :هنجارگریزی آوایی ،لغوی ،نحوی ،معنایی ،نوشتاری ،واژگانی ،گویشی ،زمانی .به نظر وی هنجارگریزی غالبا در حوزهی
بدیع معنوی است و شعر را می سازد.

 .2هنجار افزایی  Extra regularityکه معموال در حوزهی بدیع لفظی است و نظم را میسازد .و در آن به زبان متعارف
هنجارهایی را تحمیل می کنیم(.شمیسا)469 :4953،
ه دف این پژوهش بررسی انواع فنون ادبی دیوان حافظ است که موجب قاعده افزایی در اشعار وی شده است ،لذا از پرداختن به
هنجارگریزی صرف نظر می کنیم .برخی از فنونی که در دیوان حافظ عاملی برای قاعده افزایی است عبارتند از :ایهام ،تضاد ،ردالعجز
الی الصدر ،واج آرایی ،جناس و سجع ،مراعات النظیر .در ادامه به بررسی نمونههای هر یک از موارد فوق میپردازیم.
ایهام تناسب
در تعریف ایهام گفتهاند که« :سخنی است که دارای دو معنا باشد :یکی معنای دور که معنای اصلی است و دیگری معنای نزدیک».
(وحیدیان کامیار )429 :4931،و ایهام تناسب آن است که «فقط یکی از دو معنی کلمه در کالم حضور داشته باشد ،اما معنی غایب
(یکی از معانی دیگر کلمه) با کلمه یا کلماتی از کالم رابطه و تناسب داشته باشد (اما در معنی مدخلیت ندارد( »).شمیسا:4934 ،
)493
ایهام تناسب یکی از شاخصه های اصلی دیوان حافظ است که موجب سرزندگی اشعار او شده است .نمونههای دل نشین زیادی را
می توان از ایهامهای شعر وی مثال زد ،اما ما به آوردن نمونهای چند بسنده میکنیم:
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
(غزل ،3بیت)6
در بیت فوق حافظ با هنرمندی خاصی «آب» را که در دو معنا به کار برده است در معنای نزدیک که به معنای معروف آن میباشد
و در معنای دور که به معنای ارزش دادن به کار رفته است و از جهتی با خاک تناسبی دارد ،لذا ایهام به کار رفته از نوع ایهام
تناسب است .این نوع از ایهام در دیوان حافظ نمونههای موفق بسیاری دارد.
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
(غزل ،بیت)2
نمونه ی فوق از آن جهت اهمیت دارد که شاعر ایهام تناسب را به گونهای به کار گرفته است که نمیتوان معنای دور یا نزدیک برای
آن قائل شد ،زیرا «مدام» در دو معنای شراب و مداوم و پیوسته هردو به نحوی با بافت معنایی بیت تناسب دارد که نمیتوان یکی را
بر دیگری ترجیح داد و این از شگردهای بی نظیر لسان الغیب است .بر بیت زیر نیز همین وضعیت حاکم است:
آب روی خوبی ازچاه زنخدان شما
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
(غزل  ،42بیت)2
«دست کوته» در بیت زیر نیز نمونهی دیگری است از ایهام در دیوان حافظ:
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
(غزل ،29بیت)1
جهت جلوگیری از اطالهی کالم بعضی از نمونههای دیگر ایهام تناسب بدون شرح و بسط در ادامه میآید:
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نا امید از در رحمت مشو ای باده پرست
کمر کوه کم است از کمر مور اینجا
(غزل  ،21بیت)1
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست
(همان ،بیت)5
به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
(همان ،بیت)3
مرا فتاده دل از ره تو را چه افتادست
برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست
میان او که خدا آفریده است از هیچ
(غزل  ،93بیت4و)2
لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست
چشم جادوی تو عین سواد سحرست
(غزل  ،96بیت)2
به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش میباش
شکوه آصفی و اسب باد و منطق الطیر
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم

که نیستی است سرانجام هر کمال که هست
به باد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبست
(غزل  ،23بیت  6و )5
دست از سر آبی که جهان جمله سرابست
(غزل  ،23بیت)5

تضاد
تضاد عبارت است از اینکه «کلماتِ ضد یکدیگر بیاورند؛ مانند روز و شب ،زشت و زیبا( »...وحیدیان کامیار )33 :4931 ،به-
کارگیری تضاد در زبان موجب ادبیتر شدن زبان میشود و حافظ از این واقعیت نیز غافل نمانده است .وی با بیان شیرین خود
هنرمندانه این مسئله را مد نظر داشته است ،به ابیات زیر توجه کنید:
در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب
گفتم ای شام غریبان طرهی شبرنگ تو
(غزل  ،41بیت)5
در بیت فوق الذکر شاعر دو واژه «شام» و «سحرگاه» را در تقابل با یکدیگر قرار داده است .جالب آنجاست که مراد از شام در مصرع
اول زلف سیاه معشوق است که با سحرگاه در تقابل قرار گرفته است.
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت
شراب خورده و خوی کرده میروی به چمن
(غزل  ،46بیت)1
دو واژهی «آب» و «آتش» در این بیت ضمن اینکه ایهام دارند از نظر معنایی نیز تقابل و تضاد دارند و این مسئله به گیرایی بیت
یاری رسانده است .همچنین با توجه به بیت زیر مشاهده میشود که شاعر با ساختن ترکیب پارادوکسی «آتش اشک» به نوعی از
تضاد اقدام کرده است که هنریترین نوع تضاد محسوب میشود:
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
(غزل ،45بیت)9
«دیوانه شدن عقل» در بیت زیر نیز نمونه زیبای دیگری است از همین گونه تضاد که حافظ در بهکارگیری آن استادی زیادی به
خرج داده است:
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟
عقل دیوانه شد آن سلسلهی مشکین کو؟
(غزل  ،43بیت)5
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
در اندرون من خسته دل نمی دانم کیست
(غزل  ،22بیت)9
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«فغان و غوغا» با «خموش» در تضاد هستند و به سبب همین امر در بیت فوق تقابل وجود دارد.
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
(غزل  ،25بیت)9
در بیت باال شاعر با در تقابل قرار دادن دو واژهی متضاد «هست» و «نیست» زیبایی بیت را به اوج خود رسانده است .تقابل
«بنشست» و «برخاست» در نمونه زیر نیز اصلیترین عامل ایجاد زیبایی هنری در بیت است:
و افغان ز نظربازان برخاست چو بنشست
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
(غزل  ،25بیت)1
همچنین است تقابل واژگان متضاد «بیدار» با «خواب» در بیت زیر:
زین سیل دمادم که درین منزل خوابست
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود
(غزل  ،23بیت)1
تضاد این دو واژه از آنجا که در صدر و عجز بیت قرار گرفته از گیرایی بیشتری برخوردار است زیرا با دو فن از فنون ادبی همراه شده
است .در بیت زیر نیز بین «خراب» در بیت اول و «آباد» در مصراع دوم تضاد وجود دارد .همچنین در ترکیب «خراب آباد»
پارادوکس یا متناقضنما وجود دارد که سطح زیبایی بیت را باالتر برده است:
اساس هستی من زان خراب آبادست
اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی
(غزل  ،93بیت)3
در نمونههای زیر نیز صنعت تضاد به کار رفته است:
بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
(غزل  ،95بیت)4
کوته نتوان کرد که این قصه درازست
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
(غزل  ،11بیت)3
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نامست
از ننگ چه گویی که مرا نام زننگست
(غزل  ،16بیت)3
واج آرایی یا تکرار واج
عامل اصلی در موسیقی شعر را تکرار دانستهاند( .وحیدیان کامیار )25 :4931 ،واج آرایی یا همحروفی از یکی از صنعتهای ادبی
است که شاعر یک صامت را با بسامد زیاد در جمله تکرار میکند( .شمیسا )53 :4934 ،یکی از عللی که موسیقی شعر حافظ را ارتقا
داده است بسامد باالی این صنعت در دیوان حافظ است .در ادامه به برخی از نمونههای این فن در اشعار وی اشاره میشود:
بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
(غزل  ،95بیت)4
در این بیت صامت «س» پنج بار ،صامت «ب» هفت بار و صامت «ر» و «د» هرکدام چهار بار تکرار شدهاند .این امر موجب افزایش
موسیقی بیت شده است.
به بیت زیر توجه کنید:
دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
(غزل  ،216بیت )3
در بیت یاد شده صامت «س» هشت بار و صامت «ر» پنج بار تکرار شده است و هنگام خوانش شعر در خیال انگیزی در ذهن
مخاطب تاثیر بسزایی می گذارد.
در ادامه به چند نمونه دیگر به شکل گذرا اشاره میشود .به ابیات زیر توجه کنید که شاعر چگونه با استفاده از تکرار واجها به خیال
انگیزی شعر کمک کرده است .در بیت زیر «ن» هفت بار و «ز» پنج بار تکرار شده است:
وجود نازکت آزردهی گزند مباد
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
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(غزل  ،416بیت)4
همچنین در بیت زیر «الف» نه بار« ،ش» شش بار و «و» پنج بار تکرار شده است:
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
(غزل  ،269بیت)4
چو در دستست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
(غزل  ،951بیت)1
در بیت فوق حرف «د» شش بار ،حرف «و» شش بار و حرف «س» پنج بار تکرار شده اند.
به تکرار مصوت بلند مطلع غزل اول دیوان وی نیز توجه کنید که چگونه موسیقی شعر را افزایش داده است:
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
اال یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها
(غزل  ،4بیت )4
و بیت زیر که حرف «ن» پنج بار تکرار شده است:
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
(غزل  ،3بیت)3
صامت «د» و «ر» و «س» هر کدام شش بار تکرار شده اند:
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
(غزل  ،25بیت)4
در بیت زیر نیز «د» پنج بار و «س» شش بار تکرار شده است:
خاک راهیست که در دست نسیم افتادست
دل من در هوس رود تو ای مونس جان
(غزل  ،96بیت)3
غزل چهارم دیوان حافظ با مطلع «صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را /که سر به کوه و بیابان تو دادهای ما را» هفتاد بار مصوت بلند
«آ» تکرار شده است .همچنین آوای «ی» چهل و پنج مرتبه تکرار شده است .در نتیجه مشاهده میشود که تکرار واجها در دیوان
حافظ نقش بسزایی در ایجاد گوشنوازی اشعار ایفا میکند.
مراعات النظیر
«و آن وقتی است که برخی از واژههای کالم ،اجزای یک کل باشند( ».شمیسا )449 :4934 ،با تناسبی که به کمک این کار در
بین واژهها از نظر معنایی ایجاد میشود قدرت تاثیر سخن شاعر افزایش مییابد و شنونده احساس لذت میکند .حافظ از این
شاخصه نیز در حد معقول بهرهمند برده است.
نمونهها:
در بیت زیر شاعر با کنار هم قرار دادن «شکوه آصفی»« ،اسب باد» و «منطق طیر» اشارهای داشته است به داستان حضرت سلیمان
(ع) ،لذا این کلمات از آن جهت در تناسب با هم قرار دارند.
به باد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبست
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
(غزل  ،23بیت )5
وی در بیت زیر نیز با کنار هم آوردن کلمات «سعد»« ،نحس»« ،زهره» و «زحل» که همه از کلمات مربوط به علم نجوم قدیم
هستند مراعات نظیر ایجاد کرده است:
که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است
بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان
(غزل  ،13بیت)3
«مذهب»« ،حالل» و «حرام» از نظر اینکه مربوط به فقه میباشند با یکدیگر تناسب برقرار کردهاند:
بی روی تو ای سرو گل اندام حرامست
درمذهب ما باده حالل است و لیکن
(غزل  ،16بیت )9
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این صنعت در بیت زیر نیز با رعایت تناسب بین واژگان «مکتب»« ،نوشتن»« ،مسئله آموزی» و «مدرس» به کار گرفته شده است:
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
(غزل  ،465بیت )2
واژگان مربوط به باغ و باغبانی در بیت زیر نمونهی بسیار زیبایی دیگری است از مراعاتالنظیر که به هنری شدن بیت کمک قابل
توجهی کرده است:
که آب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران
(غزل  ،34بیت )6
دو واژه «فلک» و «دهر» در مصراع اول و دو واژه «مه» و «پروین» در مصراع دوم با هم تناسب دارند:
از مه روی تو و اشک چو پروین من است
یار من باش که زیب فلک و زینت دهر
(غزل  32بیت)9
در بقیهی نمونهها نیز واژگانی را که به نوعی باهم تناسب دارند مشخص کردهایم .به ابیات زیر توجه کنید:
اگر طلوع کند طالعم همایونست
ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو
(غزل  ،31بیت)9
که چرخ هشتمین هفتم زمین است
عجب علمیست علم هیات عشق
(غزل  ،33بیت)3
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست
(غزل  ،35بیت)4
رد الصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر
رد الصدر الی العجز؛ آن را گویند که اول و آخر بیت یکسان باشد و رد العجز الی الصدر آن را گویند که آخر بیت با اول بیت بعدی
یکسان باشد .به همین منوال می توان انواع دیگری را نیز به این فن قائل شد ،از جمله؛ رد االبتدا الی العجز ،ردالصدر الی العروض و...
(شمیسا32 :4934 ،و .)39
این فن از فنون علم بدیع نیز به نوبه خود کاربرد چشمگیری در دیوان حافظ دارد ،در ادامه بحث به بررسی نمونههایی از اشعار وی
میپردازیم:
در ابیات زیر به ترتیب واژههای «آرام»« ،تیر»« ،نام» و «مستی» در صدر و عجز بیت تکرار شدهاند:
کز دلم یکباره برد آرام را
با دالرامی مرا خاطر خوشست
(غزل  ،3بیت )5
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما
(غزل  ،41بیت)5
خود آید آنکه یاد نیاری ز نام ما
گو نام ما زیاد به عمد ارچه می بری
(غزل  ،44بیت)6
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوشست زان رو سپرده اند به مستی زمام ما
(غزل  ،44بیت )5
در بیت زیر حافظ این صنعت را با آوردن واژه «غریب» در عروض و عجز شعر ایجاد کرده است:
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب
(غزل  ،41بیت )4
همچنین است در نمونهی زیر:
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست
باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
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(غزل  ،21بیت )1
و در نمونه زیر واژهی «آتش» در صدر و ابتدای بیت تکرار شده است:
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
(غزل  ،45بیت )4
و در نهایت وی در بیت زیر نیز با تکرار «وصال» در صدر و عروض و همراه آن با تکرار «تو» در صدر و عجز به دو نوع از این صنعت
در یک بیت پرداخته است:
خطا نگر که دل امید در وفای تو بست
تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال
(غزل  ،92بیت )6
جناس و سجع
«جناس آن است که در سخن واژههایی بیاید که لفظا یکسان یا مشابه باشند و معنا متفاوت( ».وحیدیان کامیار )29 :4931 ،جناس
از جمله صنایع بدیعی است که موسیقی شعر را دو چندان میکند و موجب لذت مخاطب میشود.
نمونه ها:
بین «دآلرام» «آرام»و «تار» «چار» در بیت زیر جناس زاید برقرار است ،نقطه قوت این مورد در آن است که شاعر این نوع جناس را
در صدر و عجز بیت آورده لذا به صنعت ردالصدر الی العجز نیز اقدام کرده و این دو مقوله باهم به گیرایی شعر افزوده است:
کز دلم یکباره برد آرام را
با دآلرامی مرا خاطر خوش است
(غزل  ،3بیت)5
در بیت زیر نیز بین «تار» و «چار» جناس الحق برقرار است:
راه هزار چاره گر از چار سو ببست
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
(غزل  ،91بیت)4
به ترتیب در سه نمونهی زیر «افتتح» با «مفتح»« ،خرابی» با «خرابات» و «ملول» با «ماللت» جناس اشتقاق ساختهاند:
افتتح یا مفتح االبواب
در میخانه بستهاند دگر
(غزل  49بیت)3
هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بگوئید که هشیار کجاست
(غزل  ،43بیت )9
«بشارت» با «اشارت» در بیت زیر نیز جناس الحق به وجود آوردهاند:
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
(غزل  ،43بیت)1
جناس شبه اشتقاق از دیگر انواع جناس است که بین «عذب» و «عذاب» در نمونه زیر به چشم میخورد:
گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است
(غزل  ،23بیت )2
در دو بیت زیر نیز بین دو واژه مشخص شده به ترتیب جناس مرکب و جناس زاید (اختالف در حرف اول) برقرار است:
دست از سرِ آبی که جهان جمله سرابست
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم
(غزل  ،23بیت )5
بر در میکده دیدم که مقیم افتادست
آنکه جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت
(غزل  ،96بیت )3
نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان می دهد که حافظ چگونه با به کارگیری انواع صنایع بدیعی زبان شعری خود را برجسته ساخته است .وی
همچون دیگر شاعران بزرگ فارسی گو در مسیر پرورش خیال شعری و آفرینش متن ادبی از مقوله قاعدهافزایی بهره برده است.
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خواجه در این راستا از صنایعی همچون ایهام ،جناس ،ردالصدر الی العجز ،تضاد و ...استفاده کرده است .این صنایع در کنار مسائل
مربوط به مباحث علم بیان که موجب هنجارگریزی میشود به برجستهسازی زبان وی کمک کرده است .ویژگی مهم حافظ آن است
که این صنایع را در جای مناسب از نظر بالغی به کار میگیرد.
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