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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cognitive linguistics deals with the 
relationship between language, mind, and human physical and social 
experiences, and as a meaning approach, it includes the foundation of a set of 
theories, the most important of which is conceptual metaphor. From the point 
of view of this theory; Metaphors are an essential tool for understanding 
abstract and intangible things in the human mind and their field of work and 
influence is not at the level of words but in the depth of meaning and 
concepts. Examine conceptual metaphor theory and examine the areas of 
mapping or correspondence between the two domains of origin and 
destination that are done with the help of images. 
METHODOLOGY: This research is a descriptive, analytical method with a 
review of 20 lyric poems from Hafez's Divan based on the topics of "origin, 
destination, mapping and image" in the context of cognitive linguistic theory. 
The method of data extraction is such that first the linguistic metaphors are 
extracted and among these metaphors, the main maps hidden in them are 
identified. Then, the mental and visual concepts of some of their semantic 
functions are also analyzed. 
FINDINGS: The domains defined in the theory of conceptual metaphor and its 
examples are in many ways similar to the conceptual and practical contexts of 
Hafez's poems; In a way, Hafez's sonnets can be considered as an example of 
conceptual metaphors that use various maps and images to convey meanings 
and concepts appropriate to them. 

CONCLUSION: Metaphor in Hafez's divan is a powerful tool for expressing 
complex meanings, ambiguity and distance from the mind and image, which is 
best utilized using the poetic poetic and linguistic experience. According to 
the research data, the most important and most frequent maps and types of 
objective examples that Hafez has used to describe and illustrate them are: 
"Nature, love, hope, asceticism, mysticism and blame", which is the highest 
frequency of metaphorical concepts in Hafez's court. It is related to "nature" 
and the least is related to "mysticism and blame ".
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 چکیده:

زبانشناسی شناختی به ارتباط میان زبان، ذهن و تجربیات فیزیکی اجتماعی  زمینه و هدف:

ای از نظریات را شامل میشود كه عنوان رویکردی معنا بنیاد مجموعه انسان میرردازد و به

ها ابزاری اساسی برای درک استعارۀ مفهومی از مهمترین آنهاست. از دیدگاه این نظریه استعاره

امور انتزاعی و غیرملموس در ذهن بشر هستند و حوزۀ كار و نفوذ آنها نه در سطح واژگان كه 

باشد. پژوه  حاضر بر آنست تا با مروری گذرا بر مطالعات و در عمق معنا و مفاهیم می

ها غزلیات حافظ را با توجه به نظریۀ استعارۀ مفهومی بررسی نگرشهای مدرن پیرامون استعاره

های نگاشت یا انطباق میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد را كه به كمک تصاویر انجام نماید و حوزه

 میگیرد بررسی كند. 

غزل از دیوان حافظ  65ین پژوه  با روش توصیفی، تحلیلی و با بررسیاروش مطالعه: 

در چهارچوب نظریۀ زبانشناسی شناختی « مبدأ، مقصد، نگاشت و تصویر»براساس مباحث 

های زبانی استخراج و از میان ها بدین شکل است كه نخست استعارهاست. نحوۀ استخراج داده

ر آنها شناسایی میشود. سرس مفاهیم ذهنی و تصویری ها نگاشتهای اصلی نهفته داین استعاره

 برخی كاركردهای معنایی آنها نیز تحلیل میشود.

شده در نظریۀ استعارۀ مفهومی و مصادیق آن از جهات بسیاری با های تعریفحوزه ها:یافته

 های مفهومی و كاربردی اشعار حافظ مشابهاتی دارد؛ به نحوی كه میتوان غزلهای حافظزمینه

های مفهومی دانست كه با استفاده از نگاشتهای گوناگون و تصاویر به ای از استعارهرا نمونه

 انتقال معانی و مفاهیم متناسب با آنها میرردازد. 

: استعاره در دیوان حافظ ابزار توانمندی برای بیان معانی پیچیهده، مهبهم و دور از   گیرینتیجه

جربۀ شعری و زبانی شاعر به بهتهرین شهکل ببهار نشسهته     ذهن و تصویر است كه با استفاده از ت

های پژوه ، مهمترین و پربسامدترین نگاشتها و انواع مصداقهای عینهی و  است. با توجه به داده

ذهنی كه حافظ برای توصیف و تصویرگری از آنهها بههره گرفتهه اسهت، بهه ترتیهب عبارتنهد از:        

است كهه بیشهترین بسهامد مفهاهیم     « و مالمت طبیعت، عشق و رندی، امید، زهد و ریا، عرفان»

  است.« عرفان و مالمت»و كمترین مربوط به « طبیعت»استعاری در دیوان حافظ مربوط به 

 4344 ید 47 :دریافت تاریخ   

 4344 همنب 65:  داوری تاریخ   

 4344سفند ا 45: اصالح تاریخ   

 4155فروردین  47: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
 و« فرا»به معنی  Metaاست، این لغت نیز مشتق از  Metaphoraبرآمده از واژۀ یونانی 4كلمۀ استعاره 

pherein هایی از واژه فرایندهای زبانی خاصی است كه در آن جنبه است. مقصود از این« بردن»، به معنی

ویژگیها و متعلقات یک شیء به شیء دیگر نسبت داده میشود به نحوی كه چون از شیء دوم سخن میرود گویی 

 (.49با شیء نخست برابر است )نگاهی به تاریخچۀ مطالعات استعاره، افراشی: ص 

یح این اصطالح پرداخته است. ارسطو استعاره را از اقسام مجاز ارسطو اولین كسی است كه به تعریف و توض

میداند و معتقد است این « مجاز را استعمال نام چیزی برای چیزی دیگر»میشمارد و در تعریف كلی خود 

 -1ازنوع به نوع، -3از نوع به جنس،  -6از جنس به نوع، -4استعمال و انتقال با چهار روش كلی صورت میگیرد: 

سطح استعاره با تصویر هم»(. در كتاب نظریۀ ادبیات، 456كوب: ص تمثیل )از كوچۀ رندان، زرین براساس

هایی برای ایجاد تطابقهای جزئی بین دنیاهای گوناگون میباشند. استعاره و تصویر در دانسته شده است كه زمینه

ها میرسانند كه هر واژه بل تکراری از واژهكنار سمبل و اسطوره، شعر را به نظامی برساخته از الگوی یکتا و غیر قا

ای استفاده میشوند كه هیچ نظام در آن هم عالمت است و هم شیء. از سویی دیگر هر كدام از این موارد به شیوه

 (. 659- 657بینی نماید )نظریۀ ادبیات، ولک و وارن: صص خارج از شعری نمیتواند صورت آن را پی 

بار در كتاب لیکاف و جانسون مطرح شد، مهمترین نکتۀ این نظریه آن است ی اولین نظریۀ استعارۀ مفهومی برا

كه استعاره برخالف دیدگاه سنتی فقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیست، بلکه خودِ تفکر و ذهن، دارای 

ان (. این نظام هرگونه فهم و بی14ماهیت استعاری است )درآمدی بر زبانشناسی شناختی، راسخ مهند: ص 

مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیمِ ملموستر را كاربردی استعاری میداند. حافظ شاعر برجستۀ سدۀ هشتم، به 

ها و تصویرها در انتقال عاطفه و القای اندیشه به ملتقی بیشترین رسالت را ظرافت تمام میدانست كه استعاره

ای از ثری فرامکانی و فرازمانی خلق كرد. پارهبرعهده دارند. ازاینرو نبوغ چشمگیر خود را به خدمت گرفت و ا

ای دیگر با بسط مفاهیم ها در دیوان حافظ از مفاهیم قراردادی و زبان خودكار بوجود آمده است و پارهاستعاره

 قراردادی، لباس نظم بر تن میکنند و در موارد متعدد استعاراتی بدیع و خالق خلق میشود.
بخشی از راز ارجمندی و ماندگاری تصاویر زیبای ادبی حافظ در سرایشهای  در این مقاله سعی شده است تا 

مکشوف گردد. این مقاله بر آن است تا ابتدا، تعریفی از استعاره را از منظر دیدگاه سنتی و دیدگاه زبانشناسی 

برردازد؛ چراكه غزل از دیوان حافظ  65شده در هایی از نگاشتها و تصاویر  بکاررفتهارائه دهد، سرس به نمونه

آیند. این مقاله در پی پاسخ های مفهومی بشمار مینگاشتها و تصاویر بعنوان یکی از زیرساختهای اساسی استعاره

 دادن به این مسئله است كه باالترین بسامد نگاشت و عناصر تصویرآفرین در دیوان حافظ چیست؟ 

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
های درونی یک اثر ارزشمند هنری پس از گذشت چند قرن از پنهان در الیه یافتن یک مصداق از ارزش و اعتبار

آفرین  آن اثر در حقیقت كشف بخ  دیگری از راز ارجمندی و واالیی صاحب اثر در سالهای پس از پایان 

تدوین كارنامۀ هنری اوست كه لذت ناشی از كشف چنین خالقّیتی به معنی نتیجه دادن كوششهایی است كه 

 وبار میسازد.مۀ شناخت آن هنرمند را پربرگكارنا

                                                      
4-Metaphor  
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پژوهشهایی دربارۀ كاربست نظریۀ استعارۀ مفهومی در آثار ادبی صورت گرفته است. از جمله میتوان     

تحلیل »(؛ 4349)كریمی، سالمیان، كالهچیان: « كاركردهای شناختی استعاره در سیر العباد الی المعاد»

تحلیل »(؛ 4346)كریمی و عالمی، « ز پر جبرئیل و فی الحقیقه العشق سهروردیشناختی مفهوم ناكجاآباد در آوا

های تصویری در استعارۀ مفهومی و طرحواره»(؛ 4347نسب و محمودی، )بختیاری« های مفهومی لمعاتاستعاره

مبوزیا، )گلفام، زعفرانلو كا« زمان در شعر فروغ فرخزاد»(؛ 4341)ذوالفقاری و عباسی، «  اشعار ابن خفاجه

(؛ 4345)زعفرانلو كامبوزیا و حاجیان، « های جهتی قرآن با رویکرد شناختیاستعاره»(؛ 4399حسندوخت، 

( ذكر كرد. درمورد 4399)فاطمه راكعی، « پورنگاهی نو به استعاره، تحلیل استعاره در شعر قیصر امین»

بررسی انواع استعاره در غزلیات »( و 4347)جهاندوست و وزیری، « عرفان خرابات است»پژوهشی با عنوان حافظ

( اشاره كرد. ویژگیها و مهارتهای ذهنی 4345)عباسی، صادقی، و شیروانی، « حافظ بر مبنای زبانشناسی شناختی

های مفهومی و تصاویر مورد بررسی و تصویرسازی حافظ ایجاب میکند كه سبک هنری حافظ، از منظر استعاره

دام از پژوهشها به بررسی تلفیقی استعارۀ مفهومی و تصاویر در دیوان حافظ برآن هیچکقرار گیرد. عالوه

 اند. خأل پژوه  در این زمینه ضرورت ایجاب پژوه  را باثبات میرساند. نررداخته

 

 بحث و بررسی

 استعاره در دیدگاه سنتی 

در درجۀ نخست به نظام مفهومی ای صرفاً زبانی قلمداد شده است و نه ابزاری كه استعاره در دیدگاه سنتی پدیده

بار به معرفی اصطالح استعاره پرداخته و آن را و انواع فعالیتهای روزانۀ ما ساختار ببخشد. ارسطو برای نخستین

شناسی، صفوی: ص )فرهنگ توصیفی معنی« استعاره انتقال دادن اسم بیگانه است»چنین تعریف نموده است: 

استعاره نوعی مقایسۀ تلویحی است كه بر اصل قیاس استوار است. از نظر (. ارسطو بر این باور است كه 644

ارسطو كاربرد استعاره اساساً امری تزئینی است. به عبارت دیگر استعاره الزم و ضروری نیست، بلکه صرفاً برای 

 (.15زیبایی است )زبانشناسی شناختی و استعاره، گلفام و یوسفی راد: ص 

اند، میتوان اصول كلی استعاره از بان و علمای بالغت قدیمی دربارۀ استعاره ارائه دادهبنابر تعاریفی كه ادی   

 دیدگاه سنتی را چنین بیان كرد:

ها و نه اندیشه مربوط میشوند. استعاره زمانی بیدار میشود كه یک واژه درمورد مدلول ها به واژهاستعاره»الف( 

 ود.متعارف  بکار نرود و بر چیزی دیگر اطالق ش

ب( زبان استعاری بخشی از زبان قراردادی متعارف نیست. بلکه این زبان نو بوده و بطور متعارف در شعر و 

 سازی و در كشفیات علمی پیدا میشود.عبارتهای بلیغ و فصیح برای قانع

« ار نمیروندها در معنای اصلی خود بکها، واژهج( زبان استعاری، زبان انحرافی است؛ بدین معنا كه در استعاره

 (.34نیا: ص های مفهومی در آیات قرآن، قائمی)استعاره

 

 استعاره در دیدگاه زبانشناسی شناختی

مطالعات زبانشناسی شناختی توجه بسیاری را به استعاره داشته است و با این دیدگاه به استعاره نگریسته است 

م و تنها مربوط به زبان نیستند، بلکه فرایندی شناختی هایی ادبی و عاملی برای تزئین كالها تنها آرایهكه استعاره

آیند. این جنب  توسط گروه قابل توجهی از دانشمندان علوم شناختی از و مربوط به اندیشه بحساب می
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جنبۀ »متحدۀ و اندكی بعد در اروپا و بطور محدودتر در دیگر نقاط جهان مطرح شد. در ایاالت 75های دهۀ نیمه

(. 4)استعاره و مجاز با رویکردی شناختی، بارسلونا: ص « ش گسترده زبانشناسی شناختی نام داردزبانی این تال

ای شناختی است هه نه صرفاً زبانی هه و آنچه در زبان زبانشناسی شناختی معتقد است كه استعاره اساساً پدیده»

با آنچه قبالً دربارۀ استعاره برداشت ظاهر میشود، تنها نمود آن پدیدۀ شناختی محسوب میشود، امّا این عقیده 

 (.74)زبانشناسی شناختی و استعاره، گلفام و یوسفی راد: ص « میشده است، تعارض دارد

شناسی شناختی به زبان و رفتار زبانی انسان دارد، دقیقاً همانند نگاه سایر قوای شناختی دیدگاهی كه معنی

را بیان میکند كه در اثر كاربرد یک صورت زبانی و تجربۀ همچون قوۀ بینایی است. معنی در حقیقت مفهومی 

عینی و یا حسی یک موقعیت در ذهن شکل میگیرد و این تجسم مجدداً در ساختهای زبان منعکس میشود. به 

شناسان شناختی بر این باورند كه معنی»بیان دیگر، مقوالت ذهنی انسان ازطریق تجربیات او شکل میگیرند. 

سازی میرردازد و ساختهای زبان در اثر كاربرد در شرایط مختلف، اشکال متفاوتی جربه به مفهومانسان از هر ت»

سازیهای مختلف میشوند. استعاره نیز از جمله مفاهیمی است كه بمثابۀ مشخصۀ مییابند و منجر به مفهوم

بنیاد در افعال مركب اندام )بررسی معنایی« ناپذیر زبان انسان در این رویکرد مورد بررسی قرار میگیردجدایی

ها عالوه بر اینکه (. لیکاف و جانسون بر این باورند كه با استفاده از استعاره64-61زبان فارسی، گندمکار: صص 

میتوان سخن گفت، بلکه به كمک آنها میتوان درمورد آنها اندیشید. در واقع استعاره بازنمود ادعایی است كه 

در زبانشناسی شناختی مطرح شده است و بر اساس آن زبان و تفکر با یکدیگر بعنوان یکی از اصول اساسی، 

 (.45اند )زبانشناسی شناختی و استعاره، گلفام و یوسفی راد: ص درهم تنیده

 

 استعارۀ مفهومی
شناسانه و فلسفی به استعاره و ماهیت آن داشتند و آن را اینگونه ، نگاه زبان6و مارک جانسون4جورج لیکاف

هایی كه با آنها )استعاره« اساس استعاره، درک و تجربۀ چیزی بر اساس مفهوم چیزی دیگر است»تعریف كردند: 

 (.5زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: ص 

استعارۀ مفهومی فهم حوزۀ مقصد براساس حوزۀ مبدأ است و اصل استعاره بر پایۀ نگاشتها استوار است. آن حوزۀ 

بارات استعاری را استخراج میکنیم تا حوزۀ مفهومی دیگری را درک كنیم حوزۀ مبدأ و مفهومی كه ما از آن، ع

آیند؟ كوچ : ص ها از كجا میآن حوزۀ مفهومی را كه بدین روش درک میشود، حوزۀ مقصد مینامیم )استعاره

ن تناظرهای مند میان مبدأ و مقصد را منطبق میکند. به ایای از تناظرهای نظام(. نگاشت نیز مجموعه45

 (. 65مفهومی، در بیان مفهومی انطباق گفته میشود )همان: ص 

اساس رابطه در استعارۀ مفهومی، میان دو واحد ارگانیک یا دو مجموعه به شکل تناظر یک به یک صورت میگیرد 

موس است و ها یکی متعلق به قلمرو مبدأ یا منبع است كه اغلب عینی و ملانگاره»میگویند. « انگاره»كه به آن 

كم نسبت به قلمرو منبع( كه قلمرو مقصد یا هدف نامیده ارگان دیگر دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی است )دست

(. نگاشت مهمترین ركن در ساختار استعاره است. 43)استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس، بهنام: ص « میشود

ز حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد منتقل میشود. برای در نظریۀ معاصر، نگاشت شامل یکسری از مفاهیم است كه ا

را درنظر میگیریم. در این نگاشت مفاهیم حوزۀ مبدأ یعنی « عشق بمثابۀ سفر»درک بهتر این مفهوم، نگاشت 

                                                      
1. George lakoff 
2. Mark Johnson 
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سفر به مفاهیم حوزۀ مقصد یعنی عشق، نگاشته میشود. رابطۀ عاشقانه همان وسیلۀ نقلیه محسوب میشود كه 

انگر نزدیکی عشاق با هم و هم نمودار میزان سرعت و شتاب باشد. موانعی كه بر سر بطور ضمنی هم میتواند بی

آید هم مشکالت رابطۀ عاشقانه است. در دیدگاه سنتی، هركدام از این استعارات مجزا راه مسافران پی  می

س مفاهیم حوزۀ قلمداد میشوند، اما در نظریۀ معاصر یک نگاشت وجود دارد كه در آن مفاهیم حوزۀ  عشق بر اسا

 (.14آورند )درآمدی بر زبانشناسی شناختی، راسخ مهند: ص سفر درک میشوند و تناظرهایی را بوجود می

نظام اولیۀ تصوری ذهن انسان بر پایۀ مجموعۀ كوچکی از مفاهیم تجربی شکل گرفته است. مفاهیمی كه 

ای ای از روابط مکانی پایهظر را شامل مجموعهمستقیماً از تجربۀ ما ناشی میشوند. جانسون مفاهیم تجربی مورد ن

ای از تجربیات و فعالیتهای شناختی و مجموعهای از مفاهیم معرفتی یا هستی)باال، پایین، جلو، عقب( مجموعه

اساسی )خوردن، حركت كردن، خوابیدن و ...( میداند. بر این اساس ما در این جهان، اعمال و رفتارهایی را بروز 

ثل حركت كردن، خوابیدن، خوردن، و یا درک كردن محیط اطرافمان و از این طریق ساختهای میدهیم، م

به عقیدۀ جانسون »آوریم كه برای اندیشیدن دربارۀ مفاهیم انتزاعیتر بکار میروند. مفهومی بنیادی را پدید می

زبان خود انتقال میدهیم. این  آورند كه ما آنها را بهتجربیات ما از جهان خارج، ساختهایی در ذهن ما پدید می

ساختهای مفهومی همان تصاویرند. پس طرح تصویری، نوعی ساخت مفهومی است كه بر حسب تجربۀ ما از 

های حجمی و كاربرد آن در زبان عرفانی میبدی، محمدی )طرحواره« جهان خارج در زبان ما نمود مییابد

 (.417آسیابادی: ص 

 

 تلفیق استعارۀ مفهومی و تصویر
شناسی، كوششی است كه ذهن خالق شاعر مبذول میدارد تا میان اجزای نظر زیباییتخیل و تصویرگری از نقطه

محیط اطراف پیوندی بدیع و بکر بیافریند. یعنی شاعر آنچه را كه دیگران با هوش خود دریافت میکنند، از اطراف 

زی میکند و این آفرین  دوباره بواسطۀ تصرفات خود برمیگیرد و بعد آنها را طی یک فعل و انفعال روانی بازسا

بیانی چون استعاره، نماد و مجاز بازآفرینی میکند. استعارۀ مفهومی كه از مبانی زبانشناسی شناختی است، نیز 

یکی از راههای بازسازی تصاویر است. زبانشناسی شناختی به ارتباط میان زبان، ذهن و تجربیات فیزیکی 

ای از نظریات را شامل میشود كه استعارۀ مفهومی ازد و بعنوان رویکردی معنابنیاد مجموعهاجتماعی انسان میررد

و انتقال « مبدأ»و تصویر از مهمترین آنهاست. استعارۀ مفهومی به معنای ادراک مفهوم عینی یک پدیده از حوزۀ 

« نگاشت»دو حوزه،  است و به عناصر و عوامل پیوند میان این« مقصد»آن به یک مفهوم ذهنی در حوزۀ 

میگویند. نگاشت یا انطباق میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد به كمک تصویر انجام میگیرد. در حقیقت تصاویر، 

ساختهای مفهومی بنیادین و انتزاعی در ذهن هستند كه براساس تجربیات و فعالیتهای بدنی در حین تعامل یا 

 مشاهدۀ جهان اطراف حاصل میشوند.

 

 بحث و بررسی
نشناسان شناختی چنین میرندارند كه فرایند شناخت در ذهن بر پایۀ یک تصویر استوار است كه مانند یک روا

آمده از ساختارهای آگاهی و دان ، نحوۀ فعالیت ذهن را تعیین میکند. تصویر اساساً برای معنا شبکه فراهم

ها، رویکردها و شناسی نظریهت )سبکها، حوادث شخصی، موقعیتها و یا عناصر زبانی الزم اسبخشیدن به تجربه

(. یکی از مبادی و منابع استعارۀ مفهومی، تصور ذهنی یا تصویر است. تصاویر میتوانند 444روشها، فتوحی: ص 
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ساختار پیچیده داشته باشند. در حقیقت تصاویر زیربنای استعارۀ مفهومیند و دارای سه جزء مبدأ، مسیر 

های مقصد منطبق های مبدأ هستند كه بر حوزهدرواقع از ویژگیهای حوزه)نگاشت( و مقصد هستند. تصاویر 

میشوند. طبق اصل عدم تغییر، الگوبرداریهای استعاری، ساختار تصویر موجود در حوزۀ مبدأ را حفظ میکنند، به 

اد: صص طریقی كه با ساختار ذاتی حوزۀ مقصد هماهنگ باشند )زبانشناسی شناختی و استعاره، گلفام و یوسفی ر

14-55.) 

های مفهومی در شعر حافظ برگرفته از دخل و تصرفهای شاعرانه و كشف روابط تازه میان ذهن حافظ با استعاره

محیط پیرامون است. بنابراین حافظ برای بیان افکار و عقاید عارفانه ه عاشقانۀ خود كه امور نامحسوس و 

های محیط پیرامون كه برای مخاطب اشیاء و پدیده« قصدمبدأ و م»فراطبیعی است از تصاویر و نگاشتهای بین 

عام، محسوس و قابل درک است، بهره میگیرد و هنر تصویرسازی در شعر را به باالترین درجۀ كمال و پختگی 

میرساند. ازاینرو درک اصلیترین و مهمترین نگاشتها در شعر حافظ، نق  ارزشمندی در شناخت نکات و ظرایف 

سبک ادبی و نظام فکری شاعر دارد. بر این اساس مهمترین و پربسامدترین نگاشتهای مفاهیم و  پنهان متن و نیز

انواع مصداقهای عینی كه حافظ برای توصیف و تصویرگری از آنها بهره گرفته است، شناسایی و تحلیل میشود. 

كه مهمترین مفاهیم نتایج حاصل از بررسی و تحلیل نگاشتها و تصاویر در دیوان حافظ  بدین صورت است 

 است.« طبیعت، عشق و رندی، امید، زهد و ریا و عرفان و مالمت»استعاری به ترتیب مربوط به 

 

 «طبیعت»نگاشت و تصویر 

طبیعت از عناصر اولیه و نگاشتهای اصلی در شعر حافظ است. دیدگاه حافظ بیشتر در سطح اشیاء جریان دارد و 

تی، چیز نفسانی و عاطفی را كمتر میجوید، بلکه مانند نقاشی دقیق كه در ورای پردۀ طبیعت وعناصر مادی هس

بیشترین كوش  او صرف ترسیم دقیق موضوع نقاشی خود میشود و شاعر نیز در آن دوره همت خود را مصرف 

 (. 673برداری از طبیعت و عناصر دنیای بیرون میکند )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ص نسخه

نگاه  به همۀ زیباییها و حتی نارساییهای زندگی زیباست، در موارد پرشماری طبیعت را دستاویز حافظ كه 

های خود بزیبایی بنمای  نهاده است. دامنۀ خیال، گستره های طبیعت را در سرودهغزلیات خود قرار داده و جلوه

ای بارها از نگرش آفاقی نتیجهكننده میباشد، چنانکه انگیز و مبهوتو عمق تصویرگری خواجه شیراز شگفت

آورد؛ اندیشانه برای  به همراه میای آخرتمعنوی و انفسی میگیرد و نظر به یکی از مظاهر حیات دنیوی نتیجه

 نظیر این بیت كه میگوید:

 مههزرع سههبز فلههک دیههدم و داس مههه نههو  

 
 یادم از كشتۀ خوی  آمد و هنگام درو 

 (157: ص 6)دیوان حافظ، ج               

بعنوان مبدأ « كشته و درو»های دو مفهوم انتزاعی هستند كه با كمک واژه« مزرع سبز فلک و داس مه نو»

حافظ از عناصر طبیعت « سرسبزی و طراوت است كه از مظاهر طبیعت است»توصیف میشوند. نگاشت هم 

 تصویر بکشد.   های آدمی را باستفاده كرده است تا كِشته« مزرعۀ سبز، ماه نو، داس و درو»

 حافظ در توصیف معشوق نیز از مظاهر طبیعت كمک میگیرد:

 همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف

 
 همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش 

 (697: ص 6)دیوان حافظ، ج               
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را كه مفهوم انتزاعی است « وجود یار»دو مفهوم عینی و بعنوان مبدأ هستند كه « گلبرگ طری و سرو چمن»

 بتصویر میکشد. 

 همچنین حافظ در بیتی دیگر در ترغیب به دوست و برحذر داشتن از عداوت و دشمنی میگوید:

 درخت دوستی بنشان كهه كهام دل بهه بهار آرد    

 
 مار آردنهال دشمنی بركن كه رنج بیش 

 (445: ص 4)دیوان حافظ، ج                

 را كه مفاهیم ذهنی هستند بتصویر میکشند. « دوستی و دشمنی»دو مفهوم عینی هستند كه « درخت و نهال»

حافظ وقتی احساس میکند اوضاع روزگار رو به سامان است و بوی بهبود استشمام میکند، از گل و باد صبا 

 میگوید:

 اوضههاع جهههان میشههنوم  بههوی بهبههود ز  

 
 شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد 

 (473: ص 4)دیوان حافظ، ج                

را كه مفاهیم انتزاعی « بوی بهبود و شادی»دو مفهوم عینی و بعنوان مبدأ توصیف شده اند كه « گل و باد صبا»

 و مقصد هستند، بتصویر بکشند. 

 چشمی را بیان كند باز از طبیعت وام میگیرد و میگوید: حافظ وقتی میخواهد فضیلت قناعت و سیر

 زیههر بارنههد درختههان كههه تعلههق دارنههد    

 
 ای خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمد 

 (473)همان: ص                              

 اند. بعنوان مبدأ توصیف شده« سرو و درخت»های دو مفهوم انتزاعی هستند كه با واژه« غم و تعلق»

فظ حتی وقتی میخواهد موضوعی معرفتی را مطرح سازد، از طبیعت غافل نیست و برای اظهار و ایضاح نظر حا

 آمیزد:خود از گل و سوسن استفاده میکند و حکمت را با طبیعت درمی

 جهان چو خلد برین شد به دور سوسهن و گهل  

 
 ولی چه سود كه در وی نه ممکن است خلود 

 (644: ص 6حافظ، ج)دیوان                 

 را بعنوان مقصد توصیف میکنند.« جهان و خلد برین»های دو مفهوم عینی هستند كه واژه« سوسن و گل»

آور عاشقان و نموداری از زیباییهای مندرج در الغیب، پیامباد صبا نیز از مظاهر طبیعت میباشد كه در شعر لسان

به همراه دارد؛ پیام عشق و قول و قرارهای عاشقانه را  طبیعت است. صبا رایحۀ دلنواز گیسوان معشوق را

آورد و بادی خوش نسیم است كه تعابیر میرساند؛ بشارت بهار است؛ خاک در دوست را برای عاشق می

 تفکربرانگیزی با خود به همراه دارد.

 فشهان خواههد شهد   نفس بهاد صهبا مشهک   

 
 عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 

 (441: ص 4یوان حافظ، ج)د                

كه دو مفهوم عینی هستند توصیف « پیر وجوان»های دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« نفس باد صبا و عالم»

 میشوند.

 

 «عشق و رندی»نگاشت و تصویر 

عشقی كه در غزل رعنای حافظ ستای  شده است. همه حکایت از دردی شیرین و تلخ دارند كه درمان  هم 

این عشق است كه در رگ غزلهای حافظ جریان دارد و نوشدارویی برای التیام زخمهای بشر . استخود عشق 

عشق خطیر و خطرناک است.  است. در حقیقت حافظ دو پیام بزرگ برای انسانهای زمینی دارد: عشق و رندی.
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پاكباز بود و بال كشید و از جان  ،راه عشق غریب، بیکران و بینهایت است. در عشق باید افتادگی تسلیم داشت

 گذشت و رضا بر داده داد.

 نهههازپرورد تهههنعم نبهههرد راه بهههه دوسهههت

 
 رندان بالك  باشد ۀعاشقی شیو 

 (454: ص 4)دیوان حافظ، ج               

 اند.بعنوان مبدأ تصویر شده« نازپرورد تنعم»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « عاشقی»و « رندان بالك »

 اثر است.زهد و ریا جمع نمیگردد. عاشق عارف مالمتی است و مالمت در او بی عشق با

 كنیم و مالمت كشیم و خهوش باشهیم   وفا

 
 طریقههت مهها كافریسههت رنجیههدن  كههه در 

 (343)همان: ص                              

 اند.كشیده شدهبتصویر « وفا و مالمت»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « كافری»و « رنجیدن در طریقت»

حجاب عاشق . مذاهب است و بدون دستگیری و صحبت پیر ممکن نیست ۀعشق عرفانی فراتر از تعصب و تفرق

 :اوست« خود و خودی»همانا 

 میان عاشق و معشوق ههیچ حایهل نیسهت   

 
 تو خود حجاب خهودی حهافظ از میهان برخیهز     

 (644)همان: ص                                 

بعنوان مبدأ تصویر « حافظ و تو»دو مفهوم ذهنی و مقصد هستند كه با « عاشق ومعشوق»و « حجاب خود بودن»

 اند. شده

 :و بیان است و زبان عاشقان را بستند عشق ورای تقریر

 درس مهههاییبشهههوی اوراق، اگهههر ههههم  

 
 كههههه درس عشههههق در دفتههههر نباشههههد 

 (446: ص 4)دیوان حافظ، ج                

 اند.بعنوان مبدأ توصیف شده« دفتر و اوراق»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « و درسعشق »

 سعادت و رحمت است. ۀگی از عشق شقاوت است. سرانجام عشق، آخرین و بهترین فریادرس و مایهبیبهر

 نهان بایهد رفهت   كشمشیر غم  رقص زیر

 
 او نیک سهرانجام افتهاد   ۀكان كه شد كشت 

 (444)همان:                                     

 .اندبعنوان مبدأ توصیف شده« شمشیر و كشته»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « غم و عشق»

سایر فرهنگها و زبانهای قدیم و جدید جهان معادل  این كلمه در .پربار شگرفی استۀ قاموس حافظ رندی كلم در

 ۀرند تا كمی بی  از حافظ و بلکه حتی در زمان او هم معنای نامطلوب و منفی داشته است. معنای اولی .ندارد

داشت و هر نهاد یا امر مقبول اجتماعی و « مالمتی»ازآنجاكه حافظ نگرش  .رند برابر با سفله و اراذل و اوباش بود

از  با تأسی و پیرویه است، میسنجید ارزیابی همچنین هر نهاد و یا امر مردود اجتماعی را با دیدی انتقادی و

میکند. پیمانه پیمان و هم، رند را از زیر دست و پای صاحبان جاه و مقام بیرون كشید و با خود همارعط و سنایی

به رندی سر و سامان  ،را از عرفان پی  از خود گرفت« آدم حقیقی»یا « انسان كامل»عرفانی  ۀحافظ نظری

 نامید.« ولی»اطالق كرد و رندان تشنه لب را 

 ی نمیدهههد كههسرنههدان تشههنه لههب را آبهه

 
 شناسان رفتند از این والیتگویی ولی 

 (41: ص 4)دیوان حافظ، ج                

اند. بعنوان مبدأ توصیف شده« لب و والیتتشنه»های دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« شناسانرندان و ولی»

 نگاشت و تصویری كه از این بیت دریافت میشود، همان عشق و رندی است.

https://article.tebyan.net/76218/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://article.tebyan.net/89416/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C-
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رند، انسان برتر )ابرمرد( یا انسان كامل یا بلکه عشق و رندی همواره یکی از تصویرهای برجستۀ ذهن حافظ است. 

آید شخصیتی است به میبه روایت حافظ است. رند چنانکه از متن و دیوان حافظ برو مترادف با عاشق  اولیاءاهلل

بزرگترین هدف  سبکبار گذشتن از  یطی نیست.افراط و تفراهل اهل هیچ  ،ظاهر متناقض و در باطن متعادل

خاطر تعلق ،اندیشد. رند آزاداندی  و غیردینی هم داریم ولی رند حافظبه رستگاری نیز می و گذرگاه هستی است

بخ  خود زیرا عشق و عنایت را نجات ،ولی از آن اندیشناک نیست ،اندیشدبه آخرت می ؛و تعهدی دینی دارد

 .مییابد

 

 «زهد و ریا»تصویر نگاشت و 
زهد و ریا، »زهد در زندگی و شعر حافظ ظهوری پنهان و آشکار دارد. تصویر زهد بتنهایی یا بصورت تركیبات 

« بار در دیوان حافظ بکار رفته است 66زهد خشک، زاهد ظاهرپرست مکرر در دیوان حافظ آمده است. واژۀ زهد 

با هرگونه زهد و ریا كه در عصر او رایج بوده است، به (. حافظ 59نمای حافظ، صدیقیان: ص )فرهنگ واژه

نفاق و دورویی بوده و جز « زهد ریاكارانه« »اندیشانه.زهد ریاكارانه و دیگر زهد كج»مخالفت پرداخته است؛ یک 

آن است كه ریایی در آن نیست؛ زاهد « اندیشانهزهد كج»تظاهر به زهد چیزی در درون خود وجود نداشته است. 

اندیشد كه با محروم ساختن خود از دنیا میتواند به كمال برسد. قیقت از دنیا رویگردان شده. این زاهد میبه ح

البته منظور حافظ از زاهد، انسانی مؤمن یا پارسایی پاكدامن نیست، بلکه موجودی است كه نه اهل عشق است و 

 نه اهل ایمان و علم. 

 زاهههد غههرور داشههت سههالمت نبههرد راه    

 
 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت  

 (91: ص 4)دیوان حافظ، ج                 

بعنوان مبدأ تصویر « غرور و نیاز، سالمت و دارالسالم»های دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« زاهد و رند»

كه در پی است. حافظ به كسانی « زهد و ریا»اند. نگاشت و تصویری كه از این بیت دریافت میشود، شده

جویی از زندگی هستند بشارت میدهد كه او نیز به جرگۀ ایشان پیوسته و از زهد و تقوای ریایی توبه كرده لذت

 است: 

 فروشهههانبشهههارت بهههر بهههه كهههوی مهههی

 
 كه حافظ توبه از زهد و ریا كرد  

 (435: 4)دیوان حافظ، ج                    

 اند. به عنوان مبدأ توصیف شده« كوی می فروشان»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « زهد و ریا»

نشین چیزی از اسرار خلقت نمیدانند. حافظ به مخاطب خود میگوید: اگر میخواهی از نظر حافظ زاهدان گوشه 

اند و از آنچه در اختیار دارند، رازهای آفرین  را بدانی، از كسانی بررس كه از زندگی و نعمتهای الهی بهره جسته

 به بهترین شکل استفاده میکنند:

 مسههت پههرس راز بههرون پههرده ز رنههدان   

 
 مقام را كاین حال نیست زاهد عالی 

 (7: 4)دیوان، ج                                

 اند. بعنوان مبدأ توصیف شده« مست»دو مفهوم ذهنی هستند كه با « رندان و زاهد»

هیچ چیز  همواره استعاره از ریاكاری است. حافظ در بیتی به این مضمون اشاره دارد كه« دلق»در اشعار حافظ 

ارزش آن را ندارد كه انسان بخاطر آن غمناک و اندوهگین باشد. از نظر او، تقوی و « حتی تمام دنیا»در دنیا 

 زهدی كه آلوده به رنگ و ریا باشد، به اندازۀ پر كاهی ارزش ندارد.



 477/ های مفهومی و تصویر در دیوان حافظتلفیق استعاره

 

 ارزددمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمهی 

 
 ارزدبه می بفروش دلق ما كز این بهتر نمی 

 (454: 4)دیوان حافظ، ج                     

اند. نگاشت در بعنوان مبدأ توصیف شده« فروش و دلقمی»های دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« جهان و غم»

است. از نظر حافظ دنیا سراسر تلخی و زودگذر است، ارزش این را ندارد كه « زهد و ریا»این استعارۀ مفهومی 

در آن با غم و غصه بسر ببرد. تصویر حافظ از دنیا دزدی است كه از ازل همواره انسان را شیفته انسان یک لحظه 

 و مجذوب خود كرده است. اما درنهایت همۀ آنچه را كه داده است پس میگیرد.

 

 «امید»نگاشت و تصویر 

مركب بکار برده است.  امید یکی از كلمات موردعالقۀ حافظ است، او امید را هم بصورت مفرد و هم بصورت شکل

 حتی برخی از اشعار او، تماماً مفهوم امید دارد:

 گشته بازآید به كنعان غم مخهور یوسف گم

 
 كلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور 

 (655: 6)دیوان حافظ، ج                     

بعنوان مبدأ استعارۀ مفهومی « كلبۀ احزان و گلستان»های دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« یوسف و كنعان»

امید به « یوسف، كنعان، كلبۀ احزان و گلستان»های اند. حافظ در ابیات فوق با واژهدر این بیت توصیف شده

دۀ این ابیات غم و اندوه را از خود دور سازد و آینده را برای خواننده  بتصویر میکشد و تأكید میکند كه خوانن

نمای امید است؛ امید به فردا، امید به زندگی و امید به تعالی سرود ناامیدی گوش ندهد. شعر حافظ آیینۀ تمام

 روح بشری و این یعنی امید به كل هستی. 

 شکسهتگانیم ای بهاد شهرطه برخیهز    كشتی

 
 باشد كه باز بینم دیدار آشنا را  

 (5: 4)دیوان حافظ، ج                         

بعنوان مبدأ تصویر شده است. حافظ در « كشتی شکسته»دو مفهوم ذهنی است كه با « باد شرطه و دیدار آشنا»

در اوج سرگشتگی و حیرانی معتقد است باید قدمی « باد شرطه، كشتی شکسته و دیدار آشنا»این بیت با عبارات 

وكل دوست سررد، زیرا دیدار آشنایان پایان سرگشتگیها است. نگاشت و تصویری كه از این برداشت و دل به ت

 بیت دریافت میشود امید است.

حافظ اگرچه مکرر به امید تأكید میکند، اما گاه یادآوری میکند كه در كنار امید كوش  هم الزم است و امید 

 بدون كوش  نتیجه ندارد. 

 ت طلبنهد حافظ ار پادشاهان پها بهه خهدم   

 
 كار ناكرده چه امید عطایی داری 

 (134: 6)دیوان حافظ، ج                   

بعنوان مبدأ توصیف میشود. پس حافظ با بیان « پادشاه و خدمت»های مفهوم ذهنی است كه با واژه« امید عطا»

ری باید در حد توان خود برای بر این باور است كه اگر امید به لطف الهی دا« پادشاه، خدمت، امید عطا»های واژه

 رسیدن به هدف سعی هم بکنی، زیرا بدون رنج گنج میسر نمیشود.

 حافظ در اشعار خود گاهی امید را كنار عشق بکار میبرد، چراكه حافظ عارفی است عاشق و عاشقی است عارف.

 عشق میورزم و امید كهه ایهن فهن شهریف    

 
 چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود 

 (667: 4)دیوان حافظ، ج                    
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بعنوان مبدأ توصیف میشوند. « هنر و حرمان نبودن»های دیگر دو مفهوم ذهنی هستند كه با واژه« عشق و امید»

را بعنوان دو هنر بتصویر میکشد، دو هنری كه از دیگر هنرها برتر و ارزشمندتر « عشق و امید»شاعر در این بیت 

حافظ هر هنری ممکن است، پشیمانی داشته باشد؛ بجز دو هنر عشق و امید كه میتوان به آنها  است. به نظر

)جستجو در تصوف ایران، « اندبه همین دلیل است كه عرفان حافظ را بر عشق مبتنی داشته»اعتماد داشت. 

 (.634كوب: ص زرین

 

 «عرفان و مالمت»نگاشت و تصویر 

مفاهیم، اصطالحات و تصاویری است كه گاه سر بر آستان عرش میسایند و گاه به ها، دیوان حافظ سرشار از واژه

القدس، دم مسیحا، سدرۀ المنتها، گنج و گنجینۀ حسب ظاهر، بر فرش بوسه میزنند. زمانی سخن از فیض روح

حکمت، آب حیات، تجلی پرتو حسن حضرت حق و استمداد از طایر قدس و پرواز تا خلوتگه خورشید حقیقت 

است و زمانی دیگر با سری كه سوداهای دیگر دارد روبرو میشویم و با زبانی كه بیرروا از می میگوید، مطرب، 

ساله، گاهی چشم مهرآفرین و شراب دوساله و محبوب چهاردهوشان مست سیهشاهد، ساقی، صراحی و لولی

 و دین از انسان برباید. رو، دل نشین و محتالهبرحذر میدارد كه مبادا عشوۀ دنیای عجوزۀ مکاره

 چه گویمت كه به میخانه دوش مست و خهراب 

 نشههینكهه  ای بلنهد نظهر  شهاهباز سهدره     

 تههو را ز كنکههرۀ  عههرش میزننههد  صههفیر  

 

 ها داده استسروش عالم غیبم چه مژده 

 آباد استنشیمن تو نه این كنج محنت

 ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است 

 (37: ص 4)دیوان حافظ، ج                  

در شعر حافظ رمزی، سمبلیک و مفهومی ذهنی هستند كه  در آن « میخانه، مست و خراب»های در حقیقت واژه

محسوب میشوند. غالباً معانی ظاهری مقصود شاعر نیست و شاعر از این « مبدأ»ها حوزۀ معنای ظاهری این واژه

 استفاده میکند.« مقصد»الی و ذهنی خود بعنوان ها بمثابۀ سمبلی برای تصویر معانی عواژه

حافظ برای بیان عقاید عرفانی خوی  از سبک مالمتی بهره برده است، بدین صورت كه او بسی فراتر از هدف 

مالمتیه، اصول مکتب خوی  را بنیان نهاده است. مثالً اگر هدف مالمتیه نوعی حفظ شخصی از فریفته شدن به 

تیجه بازماندن از حق است، هدف حافظ تربیت شخصی و صیانت خود نیست، بلکه انتقاد خلق، عجب، تکبر و درن

فریبی و خودفریبی كه دامنگیر العمل در برابر فریفته شدن صوفیان و مشایخ و كرامت نهایی و مردمو ابراز عکس

، دین را وسیلۀ تصوف شده بود، میباشد. یعنی تخریب موانع و عوامل مزاحم مثل سالوس، ریا، وعظ بی عمل

 آزاری قرار دادن. یعنی تن به مالمت سرردن و از بدگویی اهل ظاهر نترسیدن چنانکه:خودنمایی و مردم

 در طریقت رنج  خاطر نباشهد مهی بیهار   

 
 هر كدورت را كه بینی چون صفایی رفت رفت  

 (93: ص 4)دیوان حافظ، ج                 

بعنوان مبدأ توصیف میشود. حافظ در این بیت با « می»است كه با واژۀ در این بیت مفهومی ذهنی « طریقت»

درحقیقت هنجارشکنی كرده است و عرفان خاص خود را به دور از هرگونه ریا و با « می، طریقت، صفا»های واژه

 اندیشۀ مالمتی بتصویر كشیده است.

یشود، حافظ از شیوه و سبک آنها حمایت كرده باكتر هستند، قلندریه نامیده مگروهی از مالمتیه كه تندروتر و بی

و با بار معنایی مثبت از آنها سخن گفته و مشرب آنها را پسندیده و حتی الزمۀ سیر وسلوک عارف را در قلندری 

 بودن دانسته است.



 474/ های مفهومی و تصویر در دیوان حافظتلفیق استعاره

 

 وقت آن شیرین قلندر خوش كه در اطوار سهیر 

 
 ذكر یا رب یا ربی در حلقۀ زنار داشت 

 (77: ص 4)دیوان حافظ، ج                  

قلندر و »های بعنوان مبدأ توصیف میشود. حافظ با واژه« حلقۀ زنار»مفهومی ذهنی است كه با واژۀ « قلندر»

عرفان خاص خود كه همسو با عقاید قلندریه است بتصویر كشیده است. تصویری كه حافظ برای بیان « حلقۀ زنار

نماز نیست، بلکه بجای كعبه و خانقاه، خرابات مغان را برمیگزیند و نور مفاهیم عرفانی برمیگزیند تصویر كعبه و 

بکار رفته « پیر»خدا را در آنجا مییابد و به همین دلیل است كه میبینیم در اشعار این شاعر تركیبات مختلفی از 

ه اكثر این ك  كفروش، پیر خرابات، و پیر پیمانهاست و تعابیری چون می« پیر مغان»است كه بی  از همه 

 تركیبات به شیوۀ مالمتیه و سبک اصطالحات قلندری است.

 

 
 شده در دیوان حافظنمودار نگاشت و تصاویر بکاررفته

 

 گیری نتیجه
های انتزاعی و استعارۀ مفهومی یکی از ابزارهای مهم ذهن و فکر است و نق  مهم و مؤثری در تبیین اندیشه

فراحسی دارد. حافظ شاعر برجستۀ سدۀ هشتم از مفاهیم استعاری و تصاویر برای برجسته نمودن و تنوع در 

مهمترین نگاشتها و تصاویر در دیوان  انتقال معنا و مفاهیم مدنظر و همچنین ادبیّت كالم استفادۀ كرده است.

حافظ، نق  ارزشمندی در شناخت كالم و ظرایف پنهان متن و سبک ادبی و نظام فکری شاعر دارد. بر این 

های مفاهیم و نگاشت و انواع مصداقهای عینی كه حافظ برای توصیف و اساس مهمترین و پربسامدترین حوزه

غزل از  65های پژوه  بعد از بررسی یی و تحلیل شد. با توجه به دادهتبیین از آنها بهره گرفته است، شناسا

دیوان حافظ، بیشترین سهم مفاهیم استعاری در دیوان حافظ مربوط به طبیعت است كه بشکل نگاشت استعاری 

باالترین « امید»و « عشق و رندی»بکار رفته است. بعد از نگاشت طبیعت، « طراوت و تازگی و مصادیق طبیعت»

بسامد « عرفان و مالمت»و « زهد وریا»شده در دیوان حافظ هستند. نگاشتهای صاویر و نگاشتهای بکاررفتهت

 پایینتری در دیوان حافظ دارد. 

اند كه فقط بیانگر های مفهومی كه شاعر بکار برده است گاه از معانی و صور متعارف در زبان گرفته شدهاستعاره

نوبۀ خود نشان از نظام مفهومی و دان  اندوختۀ ذهن شاعر دارد. از سویی  كن  زبانی شاعر نیست، بلکه به

های مفهومی بکاررفته در اشعار این شاعر دارای ابداع و خالقیتی ویژه هستند. استعاره دیگر برخی از استعاره

/25طبیعت 

عشق ورندی

20/

/20زهد وریا 
عرفان ومالمت 

15/

/20امید 
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نمندی زبانی را توانمندی زبان حافظ را چنان باال برده كه امکان ناگفتنیها را فراهم كرده است. حافظ این توا

 متناسب با معنا و تصویری كه قصد بیان آن را دارد، بکار میگیرد. 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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