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 چکیده:
ادبی نو از مهمترین شگردهاي شاعران براي اثبات قدرت    تصویرسازیهاي   زمینه و هدف: 

هاي مختلف ادبی و  و برتري خود بر سایر شاعران از گذشته تاکنون بوده و هست. دوره
سبکهاي گوناگون تا حد زیادي تحت تأثیر همین هنرنماییهاي شاعران خلق شده است.  

پتصویرهاي شعري حافظ بی این  او نیستند. در  تا علل  تأثیر در نقش  آنیم  بر  ژوهش 
تصاویر   صرفاً  منظور  این  به  کنیم.  بررسی  تصویرسازي  نظر  از  را  حافظ  پرچمداري 

سؤاالت پژوهش به ایم و  شده از حافظ را از «چشم» معشوق مورد بررسی قرار داده ارائه 
این شکل مطرح میشود: حافظ در اشعارش چشم را چگونه بتصویر کشیده است؟ آیا از  

منفی بودن پاسخ، استعارة کهن نرگس را  ی بهره گرفته است؟ درصورت  استعارة نوین
 چگونه بازنمایی کرده است؟  

 . تحلیلی صورت گرفته است-این مقاله براساس روش توصیفی روش مطالعه:
کهن نرگس بهره گرفته است؛    حافظ در بتصویر کشیدن چشم از همان استعارة ها:  یافته

اي دارد. ظاهراً  اما ساختار این تصویر در ابیاتش در کنار صور خیال دیگر طراوت ویژه 
حافظ با اینکه اغلب از تصاویر کهن ماقبل خود در شعرش بهره گرفته، با شگردهاي  

 دیگري به نونمایی این تصاویر اقدام کرده و در ذهن مخاطب آن را نو نموده است. 
نمایی تصاویر کهن در اشعارش بکار گرفته، شگردهایی که حافظ براي تازه  گیري:نتیجه

از   بازتوصیف و... . حافظ بیش  از: تشخیص و جاندارپنداري، تناسب و تقابل،  عبارتند 
 اینکه تصویر تازه خلق کند، تصاویر کهن را تازه نموده است. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: New illustrations have been the main work 
of various poets over time. This is not uncommon in Persian poetry. All poets 
have strived for innovation  .Among Persian-speaking poets, Hafez has snatched 
the lead from others and is at the forefront of Persian poetry. In this research, 
we want to examine the causes of this flagship in Hafez's poetry in terms of 
illustration. For this purpose, we have only examined the images provided by 
Hafez from the eyes of the beloved, and the research questions are as follows  
How does Hafez portray the eye in his poems? Has he used a new metaphor? If 
the answer is no, how does Hafez represent the ancient metaphor of Narges  ?
The research hypotheses are as follows: Hafez uses the same ancient Narges 
metaphor in depicting the eye; But the structure of this image has a special 
freshness in its verses along with other imaginary forms  .Apparently, although 
Hafez has often used his previous images in his poetry; But with other tricks, he 
has tried to discredit these images and has created a new one in the audience's 
mind. 
METHODOLOGY: This article is based on descriptive-analytical method. 
FINDINGS:   Most of these tricks include personification and characterization, 
observance such as confrontation, retelling, and so on. 
CONCLUSION:   Hafez has refreshed the old images more than he has created a 
new one, and this is the most important reason why Hafez's poetry is the whole 
picture of Persian poetry . 
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 مقدّمه 
زبان در طول زمان همواره دستخوش دگرگونی بوده و هست و عوامل اجتماعی از مهمترین زیرساختهاي مؤثر بر  

ها و شکل نوشتاري زبان تغییر مییابد، برخی داللتها نیز در طول اند. همانگونه که تلفظ واژهتغییر و تحول زبان بوده
افتد. البته نباید  می از بیان یعنی مجاز اتفاق میزمان دستخوش دگرگونی میشود و از همین روست که بخش مه

فراموش کرد که این شاعرانند که در تاروپود عوامل اجتماعی، سازندة مجازهاي تازه و یا کاربرد جدید مجازهاي  
کهن هستند و تأثیر بسیاري بر دگرگونی زبان و مفاهیم آن دارند. مجازها زاییدة وسعت معناي داللتها و یا برعکس 

 صاص برخی داللتها هستند و از مهمترین ابزار کاربردي شاعران براي نوآوري و خالقیت محسوب میشوند.اخت
هاي گوناگون مرتبط با هم است. این ارتباط در زبان ادبی از اهمیت براساس دانش زبانشناسی، سخن، حاصل سازه

اري براي انتقال معنا در اختیار دارد، در هاي مرتبط بسی بیشتري برخوردار است. اگرچه انسان در زبان عادي سازه
سازه این  ادبی  میتواند سبب  بافت  که  است  هنرمندانۀ صاحب سخن  انتخاب  این  و  میشوند  محدودتر  بسیار  ها 

نیز محدودتر میشود؛ چراکه باشد، فضا   پیوندهاي  دلنشینی کالم و پیام گردد. هرچه راستۀ همنشینی دقیقتر 
 را گزینش کار و تنگتر و تنگتر را راستۀ جانشینی باشد، نازکتر و  ترچندسویه و ترسنجیده هرچه نشینیهم

 میبندد  سازي جانشین هرگونه بر  را راه و میگذارد برجاي  یک گزینه تنها تاآنجاکه میسازند؛ دشوارتر و ترپیچیده
 ازدست به سازي ندگرگو و دستکاري  هرگونه که میبخشد سخن به یگانه و چنان سنجیده هنجاري  و هندسه و

هاي حافظ، راستگوفر: ص انجامد (مهندسی سخن در سرودهمی هنري  نغزکاریهاي  و سنجیهاخرده از اي رفتن پاره
واژه).  68 برخی  کنیم  اذعان  میتوانیم  که  است  اساس   همین  ابرسازهبر  نقشی  کالم  ساختار  در  و  ها  دارند  اي 

نویسنده از طرف  اهداف خاصی  با  ابرسازه  حضورشان  است.  ازاینرو اعالم شده  و  مجاز هستند  دایرة  از  اغلب  ها 
ها،  ها در شعر حافظ کم نیست. گاه برخی از این ابرسازهمخاطب را غافلگیر میکنند و به دل مینشینند. اینگونه واژه

ند و وي با مهندسی اهایی هستند که از قدیم در حوزة ادبی و شاعرانۀ فارسی موجود بودهمجازها و استعارهکهن
هاي مختلف در کنار هم بهره میگیرد که هم در ساحت زبان و هم در حوزة معنا منجر دقیق سخن، چنان از آرایه 
 بدیلی شده است. بیبه نوآوریها و هنرمندیهاي 

است   معجزة کالم این شاعر برجستۀ زبان فارسی، از گذشته تاکنون زبانزد خاص و عام است و آنچه مسلم است این
که وي در ساخت اغلب تصاویر بدیعی آغازگر نبوده و بسیاري از مضامین و تصاویر موجود در دیوانش قبل از او 
موجود بوده و پس از او نیز جریان یافته است؛ اما وي طوري سخن گفته است که مخاطب با خواندن هر بیت و 

یشنود. آنچه بنظر میرسد باعث تمایز کالم حافظ  اي رسیده و نکتۀ جدیدي را ممضمون و سخن، گویا به کشف تازه
کاریهاي دقیق هندسی و هوشمندانه در حوزة زبان و تغییر و تبدیلهاي  با شاعران پیش و پس از خود شده است، ریزه

گوناگون زبانی از یک توصیف، مضمون یا پدیده است که در ساختار زبانی خود را آشکار کرده است. وي روابط 
از دریچهمعدود و محدو را کنار میگذارد و  بازگو میکند و روابط جدیدي در د پیشین  را  تازه مضامین کهن  اي 

ثانوي  انشایی و  اغراض  انواع جمالت خبري و  از  ایجاد میکند. استفادة هوشمندانه  ارتباط کالم  ساختار زبان و 
 هرکدام از این جمالت نیز نقش کاربردي در نونمایی اشعار حافظ دارد.  

پایان است و همین نکته سبب میشود شناسی هم میتوان گفت داللتهاي ضمنی در شعر حافظ بیمنظر نشانهاز  
هاي متمایز و گاه متقابل را با خود همسو سازد. وي گویی داللتهاي کهن را با ارتباطی مخاطبان گوناگون و اندیشه 

 تازه طراوت میبخشد. 
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گیري از شعر و شخصیت حافظ سرشار از ایهام است. سبک خاص حافظ استفادة ویژه از کلمات گوناگون و بهره 
هاست. دنیاي نامحدود معنا در شعر حافظ از نظر بسیاري محققان مرهون مهمترین خصیصۀ  معانی متعدد واژه

ا از آرایۀ ایهام و استخدام درجهت تنه). او نه455شعري حافظ یعنی ایهام است (رك. مکتب حافظ، مرتضوي: ص 
از آرایهمعنی اوقات  اي چون تناسب و مراعات هاي لفظی و سادهافزایی به اشعارش استفاده میکند که در اغلب 

بنابراین سؤاالت پژوهش به این شکل    پایان جلوه میکند.النظیر نیز بهرة معناافزایی میگیرد و ازاینرو شعرش بی
اشعارش چشم را چگونه بتصویر کشیده است؟ آیا از استعارة نوینی بهره گرفته است؟ در  مطرح میشود: حافظ در  

 صورت منفی بودن پاسخ، استعارة کهن نرگس را چگونه بازنمایی کرده است؟
فرضیات پژوهش چنین است: حافظ در بتصویر کشیدن چشم از همان استعارة کهن نرگس بهره گرفته است؛ اما 

 اي دارد.ابیاتش در کنار صور خیال دیگر طراوت ویژه  ساختار این تصویر در
 

   روش مطالعه
در این مقاله بصورت اسنادي و تحلیلی است. در این مقاله، ابتدا اطّالعات مربوط به موضوع بصورت   پژوهشروش  

 است.  شده بررسی  بصورت دقیقو در مرحلۀ بعد قرار گرفته است آوري برداري مورد شناسایی و جمعشفی
 

 سابقۀ پژوهش 
پیشینۀ پژوهش نشان میدهد دربارة شعر حافظ بررسیهاي بسیاري تاکنون انجام شده است که در موضوعات و  

اي بر هنر بیان هاي مختلفی است. برخی از این مقاالت مثل «لعل بیان حافظ» از حمید طاهري یا «مقدمهزمینه
مالیی و ... هنر حافظ در کاربرد صنایع بدیعی و بیان حافظ» از سیداحمد حسینی کازرونی و اسماعیل محمدي باغ

داشته  درنظر  اما هیچرا  تازهاند؛  دلیل  و  در شعر حافظ  تکراري  تصویرهاي  بیان  به شیوة  اشارهیک  آن  اي  نمایی 
تصاویر ادبی شعر فارسی را در دیوان حافظ مورد بررسی قرار دهیم اند. در این پژوهش میخواهیم یکی از کهننکرده

 و ببینیم حافظ این تصاویر را چگونه دوباره ترسیم کرده است که زیبایی خاص خود را دارند و کهنه نمینمایند. 
 

 بحث و بررسی 
بیت و دو غزل بطور کامل از چشم بعنوان محور اصلی کالم استفاده کرده است. در این ابیات   120حافظ تقریباً در  

کار برده که در شعر دیگر شاعران نیز نمود یافته است. بیشترین توجه  گاه استعاره، تشبیه و یا مراعات نظیري ب
نماییها در کنار این استعارة کهن اتفاق افتاده است. در  حافظ به استعارة کهن نرگس بوده و بیشتر نوآوریها و تازه

نرگس بررسی   استعارةاین پژوهش میخواهیم تصاویر بدیعی دیگر و داللتهاي مختلف شعر حافظ را در کنار کهن 
 کنیم تا راز نونمایی تصاویر کهن در شعر حافظ را دریابیم.

 
 هاي بیان حافظ در تصویر چشم  شیوه

 استفاده از استعارة کهن نرگس  
کهن «نرگس» است. حدود   هاي سخن گفتن حافظ از چشم معشوق، توسل به استعارةیکی از پربسامدترین شیوه

بیت در دیوان حافظ است که در آن، نرگس، استعاره از چشم معشوق است. اما در تمام این ابیات، شگردهاي   40
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اند. در ادامه به برخی از این شگردها دیگري هم هستند که باعث زیبایی، دلنشینی و نونمایی ابیات حافظ شده
 اشاره میکنیم: 

 
 تشخیص و جاندارپنداري

هاي بسیار کاربردي است که در کتب بالغت گذشته کمتر به آن پرداخته شده و نقادان امروزي تشخیص از آرایه 
؛  156-149شفیعی کدکنی: صص    صور خیال در شعر فارسی،اند (رك.  اغلب آن را نوعی استعارة مکنیه دانسته

اما اندکی دقت نشان میدهد این   ).127کزازي: ص    شناسی سخن پارسی،بیان، زیبایی؛  159بیان، شمیسا: ص  
تعریف جامع و مانع نیست. درحقیقت هرگاه صفت یا عملی منسوب به انسان را به شیء یا موجودي غیرانسانی 

بهره گرفته بدیعی تشخیص  از صنعت  از مهمترین شیوهنسبت دهیم،  یکی  استعارة  ایم.  بازگویی  در  هاي حافظ 
بویژه چشم معشوق،   بخشی در توصیفش دیده میشود و این است که نوعی شخصیتنرگس در توصیف چشم، 

نرگس را بعنوان موجودي زنده و داراي قدرت اراده معرفی میکند. نرگس در شعر حافظ نقشهایی چون طبیب  
دارد، درعینحال مخمور است و راز مستی میگوید، فتّان و جمّاش است و اهل جادوگري است. فریب میدهد. آیت 

دار است؛ اما درعینحال مُجاز است خون عاشق و در عین شوخی، سرگران است. نوازشگر و مردم  افسونگري میخواند
 آمیزد.جوي است و آب روي با خاك ره میرا به قدح بنوشد. عربده

بنشست   کنان جوي و لبش افسوسنرگسش عربده آمد  من  بالین  به  دوش   نیمشب 
 1) 2ب  26(دیوان حافظ، غ                          

 جویی نرگس بجاي معشوق در این بیت قابل توجه است.جویی و ستیزهعربده
انگیخت  بازي  چه  که  جادو  نرگس  آن  از   وه 

 
کرد  چه  هشیار  مردم  با  که  مست  آن  از   آه 

 )2ب 140(همان، غ                                   
وگر است که بازیگري میکند و با صفت آشناي مستی، هشیاري را از عاشق میگیرد و نیز میتواند این نرگس جاد

 آیت افسونگري بخواند: 
افسونگري  آیت  بخواند  ساقی   نرگس 

 
شد   افسانه  مجلس  ما  اوراد   حلقۀ 

 )7ب 170(همان، غ                                  
تعداد ابیاتی که حافظ در آن نرگس را با آرایۀ تشخیص همراه کرده است و صفتهاي متناسب با معشوق را به نرگش 

 و ...). 120،123،143،170،162،268هاي شمارة نسبت داده، زیاد است (رك. غزل 
 

 تناسب و تقابل 
هایی است که از آغاز مورد توجه شاعران قرار گرفته است. این  ترین آرایهتناسب و تقابل از دردسترسترین و ساده

صنعت  کنار  در  باشد.  داشته  شعري  ابیات  زیباسازي  بر  شگرفی  تأثیر  میتواند  سادگی،  عین  در  بدیعی  صنعت 
ور از دسترس نیز بخوبی استفاده کرده است تا این نظیر و نچندان دجاندارپنداري، حافظ از تناسبها و تقابلهاي بی

هایی از این دست هستند. موارد تصویر کهن ادبی را به شیوة نوینی بازگو کند. مست و هشیار در بیت باال نمونه
 دیگري از این ابیات به این شرح است:

فرمود یارم  لب  از  گالب  و  قند   شربت 
 

است   من  بیمار  دل  طبیب  که  او   نرگس 
 ) 7ب 51(همان،غ                                      
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نظیر شربت و قند و گالب و بخشی شده، حافظ از مراعاتبر استعارة نرگس که خود شخصیتدر این بیت عالوه
طبیب و بیمار هم بهره گرفته است و در عین حال بصورت مضمر به وصف لب محبوب نیز مشغول شده است. 

ر نیز دور از نظر نبوده است. البته حافظ در این بیت بجاي نرگس بیمار شعر فارسی،  تناسب دیرینۀ نرگس و بیما
 نماست. اي متناقضاز نقش طبابت آن سخن گفته است که بگونه

می لعل  و  مخمور  نرگس  فریب   پرست از 
 

خلوت  انداختیحافظ  شراب  در  را   نشین 
 ) 10ب 437(همان،غ                                  

هاي  در این بیت حافظ لب و چشم را در کنار هم آورده و از فریبکاري نرگس و لعل سخن گفته که هر دو نشانه
پرستی، بهرة لعل تا در مصراع دوم، با زیرکی دلیل شراب را به همراه دارند. مخموري، نصیب نرگس است و می

یگوید رمزگویی نرگس محبوب، حسن تعلیلی التجاي خود به شراب را به این شیوه، تشریح و توجیه کند. حافظ م
 است براي دوري سالمت از عاشق: 

مستی   در گوشۀ سالمت مستور چون توان بود رموز  گوید  ما  با  تو  نرگس   تا 
 ) 5ب  439(همان، غ                                  

بین حروف دو کلمه نیز قابل    آواییمستی در مقابل سالمت آمده است و از یک سو با مستور در تقابل است. هم
توجه است. نرگس سخنگوي محبوب، در کنار این تضادها و تناسبات، بسیار خوش نشسته است. به این بیت نیز 

 توجه کنید: 
تاجدارانند  تو  مست  نرگس   غالم 

 
هوشیارانند  تو  لعل  بادة   خراب 

 ) 1ب 195(همان، غ                           
تاجداري و خرابی و هشیاري دو پدیدة متقابل و در عین حال متناسبند که در این بیت در کنار استعارة  غالمی و  

اند. حافظ دیگر ویژگیهاي برجامانده در ادب کهن قبل از خود را دربارة نرگس زیبایی نمایان شده کهن نرگس، به
 در این بیت تمام و کمال بازگو میکند:

اي   نظر  باغ  نرگس  تویی  چراغ چون  و   چشم 
 

میداري؟  گران  دلخسته  من  بر  چرا   سر 
 )6ب454(همان، غ                          

در این بیت نرگس در معناي ظاهري با باغ مرتبط است. باغ نظر اضافۀ تشبیهی است و از این رو نرگس در معناي  
. سر و دل و چشم از راستاي دیگر هم هاي چشم و چراغ نیز با نظر تناسب دارنداستعاري با آن تناسب دارد. واژه

اي براي نرگس است که هم در معناي ظاهري کاربرد دارد که اجزاي یک جسمند، متناظرند و سرگرانی صفت ویژه
 افتد. چشم و چراغ نیز در مصراع اول مفهوم کنایی دارد. و هم مفهوم کنایی آن بسیار بجا می

 
   نوع تفضیلکاربرد نرگس در ساختمان تشبیهات مضمر از 

یکی از راههاي نونمایی تشبیهات در شعر شاعران، تفضیل، تشریط، تقیید و گاه عکس است که این شیوه به نظر 
صور خیال در شعر برخی منتقدان منجر به تغییر سبک در شعر فارسی از خراسانی به عراقی نیز شده است (رك.  

خراسانی، ز378طالبیان: ص    شاعران سبک  این  در  حافظ  از ).  است.  عراقی  پرکار سبک  شاعران  از  یکی  مینه 
هاي او در استفاده از استعارة کهن نرگس و تالش براي نونمایی آن چنین است که این تصویر را در البالي شیوه

تصاویر دیگر بکار میبرد و این استعارة جاافتاده را در ساختمان تشبیهات و یا استعارات جدید مورد استفاده قرار 
بیشترین مواردي که حافظ از این استعاره بهره گرفته، در ساختمان تشبیهات مضمر است که اغلب از نوع میدهد.  
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نوعی از تشبیهات شاعرانه است که مخیّلتر از دیگر انواع است و ذهن را از  تفضیل  تشبیه  تشبیه تفضیل میباشند.  
   ).906 ص  :(هماننجامد ابه میسوي دیگر میبرد و در گیرودار تأمل و تفکّر، به برتري مشه سویی ب

 هاي متعددي حاصل شده است که به چند مورد از آن اشاره میشود:این تفضیل و برتري در شعر حافظ با شیوه
 به در برابر مشبّه شرمساري و خواري مشبهً    

انداخت  به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد  جهان  در  فتنه  صد  تو  چشم   فریب 
 )3ب 16(همان، غ                                  

می چشم  از  بادشرمش   پرستان 
 

باز   بروید  اگر  مست   نرگس 
 )2ب262(همان، غ                                  

ب 305  رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش/ که شد ز شیوة آن چشم پرعتاب خجل» (همان،غو نیز در بیت «
 حافظ شرمندگی نرگس را از چشم محبوب همراه با آرایۀ حسن تعلیل بزیبایی بیان کرده است.)؛ 5

 به دربرابر مشبه تحقیر مشبهَ
بشکفت  تو  پیش  که  نگر  نرگس   شوخی 

 
ندارد چشم   نگاه  ادب   دریده 

 )4ب127(همان، غ                                   
 و یا در بیت  

میب کرشمه  خرامنرگس  برون  حد  از   رد 
 

تو   سیاه  چشم  شیوة  فداي  من   اي 
 )2ب 413(همان، غ                                  

 شاعر از محبوب میخواهد تا خود را نمایان کند و نرگس را دربرابر زیبایی چشم او، کوچک نشان میدهد. 
 به بر مشبّه رشک بردن مبشبّه

را  مست  پرخواب  نرگس  شیوه  به   بگشا 
 

کن   خواب  به  رعنا  نرگس  چشم  رشک   وز 
 )4ب 399(همان،غ                                   

 به دربرابر مشبّه عاجز و مغلوب دانستن مشبّه
 گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس 

 
بماند     بیمار  و  حاصل  نشدش  تو   شیوة 

 ) 7ب178(همان،غ                                  
 

 بازتوصیف نرگس و کاربرد آن در ساختمان تشبیهی دیگر 
شده بجاي چشم  کار دیگري که در اشعار حافظ انجام میشود این است که تصویر نرگس بعنوان یک اصل پذیرفته

 بکار میرود، اما شاعر آن را بازتوصیف میکند. در بیت زیر چنین اتفاقی افتاده است.
به جا نخواست  امان  نرگس ساقی  ز   ن دلم 

 
دل   ترك  آن  شیوة  دانست چراکه   سیه 

 )6ب47(همان،غ                                   
دل و بیرحم را میشناسد، بنابراین عاشق میتواند از محبوب امان بخواهد که خون او را نریزد، اما این ترك سیه     

 شم است. سیه بازتوصیفی است از نرگس که خود استعاره از چچنین نمیکند. ترك دل 
کرد   وه از آن نرگس جادو که چه بازي انگیخت        چه  هشیار  مردم  با  که  مست  آن  از   آه 

 ) 2ب 140(همان،غ                                  
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اینکه براي نرگس صفت جادوگري را آورده است، در مصراع دوم با صفت مست از   بردر این بیت نیز عالوه     
نرگس یاد کرده و آن را در تقابل با مفهوم هشیار در مصراع قرار داده است. بازیگري نرگس در این بیت نیز میتواند  

 با داللت ضمنی همراه باشد. و یا در بیت
انگیخت  قضا  مشاطۀ  که  بود  فتنه   چه 

 
ن  کرد  ناز که  سرمۀ  به  سیه  شوخش   رگس 

 )6ب 258(همان، غ                                
 حافظ نرگس شوخ محبوب را سیاه به سرمۀ ناز توصیف کرده است.  

 همراه آوردن تصویر کهن دیگري در کنار استعارة نرگس 
نفشه نیز استفاده کرده است حافظ گاه در کنار استعارة کهن نرگس، از استعارات کهن دیگري مثل سنبل، الله، و ب

 بخشی، تشبیه و توصیف، استفهام، حسن تعلیل و... به نونمایی استعارة کهنۀ نرگس پرداخته است.  و با شخصیت
خونین الله  چون  نباشمچرا   دل 

 
کرد  گران  سر  او  نرگس  ما  با   که 

 ) 3ب137( همان، غ                                
س دو  آن  من  ز  برده  رعناقرار   نبل 

 
مکحول  نرگس  دو  آن  من  ز  برده   فراغ 

 )2ب  306(همان، غ                               
سپرده جادو  نرگس  دو  بدان  جان   ایمهم 

 
نهاده  هندو  سنبل  دو  بدان  دل   ایم هم 

 )                                                                                                                3ب369 (همان،غ                                
مالل  از  سودایی  سر  نرگسش  ناز   بی 

 
نهاده  زانو  سر  بر  بنفشه   ایم همچون 

 )7ب369همان، غ                                 
نی نرگس سخن گفته است. فراغ بردن نرگس و توصیف مکحول بودن آن در دومین بیت در این ابیات از سرگرا

قابل توجه است. جان به نرگس جادو سپردن نیز در بیت سوم در کنار دل به سنبل هندو نهادن است که نوعی 
در بیت چهارم نرگس و بنفشه در ترکیبی شاعرانه با ایجاد تناسبی دلنشین   براینتناسب نیز ایجاد کرده است. عالوه

 از حضور «سر» و «زانو» در کنار تشبیه و کنایه خوش نشسته است. 
 

 توصیف چشم با استفاده از دیگر ساختهاي بدیعی و بیانی 
که حافظ براي توصیف چشم درنظر داشته بسیارند و در بیشتر موارد نحوة   هاییبر استعارة کهن نرگس، شیوهعالوه

استفاده از جمالت مختلف انشایی و خبري با بارهاي معنایی خاص به کمک حافظ آمده است تا بتواند از تصاویر 
 زدایی کند. برخی از این موارد عبارتند از:  کهن موجود در شعر فارسی آشنایی

 اري چشم بعنوان موجودي مستقل          انگبخشی و زندهجان
یکی از زیباییهاي شعر حافظ در توصیف چشم، جان بخشیدن به این عضو و سخن گفتن از آن بعنوان موجودي 

 بخشی چشم محبوب این نقشها را در شعر حافظ برعهده گرفته است: مستقل است؛ در صنعت جان
 

 نظیر جنگجویی ماهر و تیراندازي بی
ابر و  تیراندازي چشم  صنعت  در  تو   وي 

 
دارد  کمانی  که  کس  آن  هر  دست  از   برده 

 )6ب 125(همان، غ                               
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در تمام این ابیات ویژگیهاي مربوط به سلحشوري و جنگجویی چشم با اغراق و بزرگنمایی نیز همراه شده است و 
هاي زیباي دیگري از این ه چشم نسبت داده است. نمونه ترین صفاتی است که حافظ اینگونه ب کمانکشی از عمده
 دست عبارتند از: 

گذراند  جان  سپر  از  خدنگ  تو   چشم 
 

سخت  بدین  است  دیده  که   کمانی؟ بیمار 
 )6ب 479(همان، غ                                

برد  توان  کی  جان  تو  شوخ  چشم   ز 
 

است   کمین  اندر  کمان  با  دایم   که 
 ) 3ب  55(همان، غ                                 

 تیراندازي چشم معشوق در این بیت به این شکل تصویر شده است: 
میبینم برد کز هر سو که  نشاید   ز چشمت جان 

 
 اي کرده است و تیر اندر کمان داردکمین از گوشه  

 )4ب120(همان، غ                              
 جنگجوییِ چشم در این بیت هم چنین نمود یافته است:

تنگ نازمبه  لشگري  ترك  آن   چشمی 
 

یک  درویش  من  بر  حمله  آورد که   قبا 
 ) 8ب  145(همان،غ                               

 
 جادوگري سحرانگیز و مکار

مام هستی عاشق را غارت گر میداند که با جادوگري و سحر، تدر صنعت تشخیص، حافظ چشم را مکار و حیله
 میکند. 

دار  نگه  خود  ایمان  دل  اي  شوخش  چشم   از 
 

کمان  جادوي  آمد کان  غارت  عزم  بر   کش 
 ) 7ب 171(همان، غ                               

 این چشم ساحر است و در هر گوشه بیماري دارد:
حلقه هر  تو  زلف  کفر  آشوبیز  و   اي 

 
گوشه  هر  تو  چشم  سحر  بیماريز  و   اي 

 ) 2ب 447(همان، غ                                
 به همین دلیل حافظ خود را از این چشم برحذر میدارد:

او   آهنگ  مکن  حافظ  او  پرنیرنگ  چشم   با 
      

کند   مکاري  بسیار  او  شنگ  مست  چشم   کان 
                                           )  9ب191(همان،غ                                

 و گاه نیز منتظر است تا آثار سحر این چشم را ببیند. 
کار  که  کند  بازي  چه  یار  چشم  سحر   تا 

 
نهاده  جادو  کرشمۀ  بر   ایم بنیاد 

 )6ب369(همان، غ                                
 زن پیما و غمزهمست، باده

مستی و خرابی دو صفت عمدة دیگر است که در اشعار حافظ نیز چون سایر شاعران پیش از خودش نمود یافته 
هاي مختلف بیان استفاده میکند تا تصویرش را نونمایی کند. استفهام موجود در  است. در این ابیات حافظ از شیوه 

 بیت اول با غرض ثانوي استرحام و آرزو بسیار خوش نشسته است. 
نظري   کی حافظ  خستۀ  دل  سوي   کند 

 
دارد    خرابی  گوشه  هر  به  که  مستت   چشم 

 ) 9ب124(همان، غ                                  
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کرد  خراب  مردم  خانۀ  غمزه  به   چشمت 
 

میروي    مست  خوش  که  مباد   مخموریت 
 ) 7ب 490(همان، غ                                

خون دل بشستم  دم به  من از رنگ صالح آن
 دست

باده  چشم  زد که  هوشیاران  بر  صال   پیمایش 
 ) 3ب 153(همان، غ                                

 معلم و آموزنده
کار بیاموزد  تو  سیاه  چشم   مگرم 

 
نتوانند  کس  همه  مستی  و  مستوري   ورنه 

 ) 8ب193(همان، غ                                
 گناهکاري چشم 

 بخشی، حافظ صفت گناهکار را نیز به چشم معشوق داده است: در اینگونه جان
برمیدم   گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه آدمی  از  وحشی  آهوي  چو  من   که 

 ) 7ب 322(همان، غ                                
بري و انشایی که ضمن و یا بعد از هر توصیف آمده است بشدت به تازگی بیان منجر شده است. تهدید، جمالت خ

استرحام، دعا و بیان غایت از مهمترین اغراض ثانوي است که حافظ در جمالت خبري و انشایی مورد استفاده در 
وصف چشم معشوق را تازگی ببخشد بخشی به چشم بعنوان یک موجود مستقل،  این ابیات آورده تا  در کنار جان

 رضانژاد). ،اصول بالغت در زبان فارسی(رك. 
 تأکید بر چشم معشوق ضمن توصیف زیبایی معشوق  

، مخمور، پیمادر بسیاري از موارد حافظ در حین توصیف محبوب، چشم وي را نیز با صفاتی خاص چون مست، باده
ترین اعضا نباید  الگویی بعنوان یکی از مهمترین و برجستهبیمار و... توصیف میکند. اهمیت چشم از دیدگاه کهن

نادیده گرفته شود. در این ابیات ظاهراً عنصر چشم به شیوة خاصی توصیف یا پردازش نشده است؛ اما هنر حافظ 
نظیري تازگی خاصی به کار خود میبخشد. به این بیت بی  در چیدمان ابیات است که در هرکدام با تصویر ادبی

 توجه کنید: 
را مستت  چشم  بنازم  کردي  دلم  صید  خوش   چه 

 
نمیگیرد   خوشتر  این  از  را  وحشی  مرغان  کس   که 

 ) 1ب 149(همان، غ                               
نظیر است که تناسبی بی  در این بیت زیبایی تصویر چشم که با صفت مست همراه شده است در ساختار جمالتی 

 ها ازلحاظ صورت و معنا در این بیت نیز بزیبایی خود را نشان داده است: ها دارد. این همنوایی واژهتک واژهدر تک
گفت او  چشم  بدید  که   هرکس 

 
گیرد   مست  که  محتسبی   کو 

 ) 9ب  147(همان، غزل                        
حافظ براي انتساب صفت مستی به چشم که یک صفت کهنه و تکراري است، از تشبیه مضمري بهره گرفته      

از یک تصویر کهنه به مخاطب ارائه کند.   اي است و کلمات محتسب و مست را در کنار هم آورده تا نماي تازه 
براین با غرض ثانوي انکار از جملۀ پرسشی موجود بخوبی از پس کار برآمده است. یا در بیت زیر در کنار  عالوه

 تصویر چشم مست، تلمیحی به آخرالزمان دارد و فتنۀ چشم معشوق را شدیدتر از آن میداند: 
شدم  از آن زمان که فتنۀ چشمت به من رسید آخرزمان  فتنۀ  شر  ز   ایمن 

 ) 8ب 321(همان، غ                          
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گر شده است. سعدي پیش از حافظ عبارت فتنۀ چشم را در این بیت این تلمیح سبب تازگی تصویر چشم فتنه
 بکار برده است:  

 چشم خوشت ۀشیراز پرغوغا شدست از فتن
 

 ابرهم زند شیراز ر سم که آشوب خوشتتر 
 ) 8ب 11(همان، غ                            

گري چشم را در حد اعلی نشان داده است و سبب تازگی تصویر گردیده نظیر، فتنهحافظ با آوردن تلمیحی بی       
 ود:  است. این شیوة سخن تا جایی پیش میرود که دیگر صفات مربوط به معشوق، صرفاً به چشم نسبت داده میش 

داشت جنگ  فریب  چشمت   شیوة 
 

انگاشتیم   صلح  و  کردیم  غلط   ما 
 )4ب 373(همان، غ                          

در این بیت حافظ بجاي اینکه معشوق را به جنگجویی متهم کند، این صفت را به چشم معشوق میدهد تا       
هم شکوة خود را طرح کند و هم از واسوختی شدن شعر پرهیز نماید. یا در این بیت عتابت و سرکشی را به چشم  

 محبوب نسبت میدهد و کرشمه را از خود وي درخواست میکند: 
کش  کی  دلفریبتتا  چشم  از  عتابت   م 

 
کرشمه  برگزیده روزي  یار  اي  کن   اي 

 ) 8ب  427(همان، غ                         
کرده، خونخوار، گناهکار  در این بخش از توصیفات، حافظ از صفات جنگجو، شوخ، مست، تیرانداز، ساحر، کمین      

 اما به جد بر زیبایی و شیرینی محبوب داللت دارند.   و... استفاده کرده است که ظاهراً صفات ناخوشایندي هستند،
 آوردن صفتی از چشم در کنار یکی دیگر از اجزاي معشوق  

حافظ براي زیباترشدن توصیفات و نو شدن تصاویر، از تناسب اجزا نیز بهره گرفته است. از این جهت در برخی از 
خی لب، یا سیاهی مژگان، دلکشی مو و... نیز  ابیاتی که به توصیف چشم معشوق پرداخته است، همزمان از سر

 سخن میگوید. در این ابیات تناسب اجزا در کنار دیگر زیباییهاي شعري بسیار دلنشین است.
 همراهی چشم و زلف   

بیغشم   من دوستدار روي خوش و موي دلکشم  صاف  می  و  مست  چشم   مدهوش 
 ) 1ب   340(همان، غ                       

حافظ در این بیت در کنار روي خوش و موي دلکش و می بیغش، از مستی چشم سخن گفته است و بطور ضمنی  
 معشوق خود را واجد این صفات دانسته است.  

حلقه هــر  تو  زلف  کفـــر  آشوبی ز  و   اي 
 

گوشه  هر  تو  چشم  سحر  بیماريز  و   اي 
 ) 2ب  447غ (همان،                         

اي است که با حافظ در بیت باال نیز در کنار چشم محبوب، از زلفش نیز سخن گفته است و شیوة بیانش بگونه     
نوعی مبالغه همراه است. هر حلقه و آشوبی را به گیسوان محبوب و هر گوشه و بیماري را به چشم وي منسوب 

شیوه، بطرزي پوشیده زلف او را پیچیده و پریشان و چشمش را مست و بیمار توصیف کرده است. میدارد. با این  
بر این بیان خاص حافظ تصاویر را از کهنگی دور کرده است. در توصیفات مختلف از اجزاي محبوب گاه نیز عالوه

گوید. در این توصیفات نیز اشتیاق خود به وي، از عناصر دیگر طبیعت نیز که به نحوي شیفتۀ محبوبند سخن می
 محوریت کالم با چشم است:  

بیحاصل  سرگردان  دو  مسکین  صبا  باد  و   من 
 

گیسویت من    بوي  از  او  مست  چشمت  افسون     از 
 )6ب  95(همان، غ                            
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 در این بیت لف و نشر نیز بر زیبایی کالم افزوده است. 
خ و  ختا  زده  برهم  تو  شوخ  چشم   تندو 

 
 به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج  

 ) 2ب 97(همان، غ                            
نجات نیافت  کسی  کمندت  زلف  چنگ   ز 

 
نجاح   چشم  تیر  و  ابرو  کمانچۀ  از   نه 

 )3،ب98(همان، غ                             
بخشی چشم و زلف در بیت اول،  بر شخصیتاند. عالوهچشم و زلف در این دو بیت نیز در کنار هم قرار گرفته     

حافظ از تناسب ختا و ختن و ماچین و هند و همچنین جناس ختا و ختن هم بهره گرفته است. در بیت دوم نیز  
ین حال کمانچه و تیر و کمند تناسبی با  زلف صاحب چنگ و ابرو داراي کمانچه از آالت موسیقی است و در ع

 کشی دارند. میدان رزم و عاشق
 

 همراهی چشم، ابرو و مژگان 
حافظ در برخی ابیات در کنار تصویر چشم بیمار، سیاهی مژگان و یا کمان ابرو را نیز آورده و به هرکدام نقش 

 مضاعفی هم داده است تا به تازگی تصویر کمک کنند: 
دینم  در  رخنه  هزاران  کردي  سیه  مژگان   به 

  
برچینم   درد  هزاران  بیمارت  چشم  کز   بیا 

 ) 1ب 356ن، غ(هما                           
اند و چشم بیمار دردها را برمیچیند. ظاهراً صفت بیمار براي چشم و سیاهی در این بیت مژگان راه دین را زده 

براي مژگان تازه نیست، اما همراهی این دو توصیف باعث تناسبی بجا در شعر شده و صفات راهزنی مژه و طبابت 
 .چشم در قالب جمالتی نو به مخاطب ارائه میشود

و چشم شوخش  ابرو  عشاق  خون  قصد   بر 
 

کشیده   کمان  آن  گاه  گشاده،  کمین  این   گاه 
 )5ب 427(همان،غ                          

 همراهی چشم و لب  
 مثالً در آوردن صفت مستی براي چشم و شیرینی براي لب اینگونه عمل کرده است: 

اینم  به میخواران شکر به مستان داد و چشمت می   لبت با  نه  آنم  با  نه  غایت حرمان  کز   منم 
 ) 4ب  359(همان، غ                          

که در کنار هم قرار گرفته و تناسبی ایجاد کرده   در این بیت همان صفات کهن مربوط به لب و چشم، در عین حال 
زدایی در توصیف  اي نیز همراه شده تا تأثیر بیشتري بر مخاطب داشته باشد و نوعی آشناییاست، با نگارش تازه

اي خبري است که همراه با حسرت و حزن به نوعی جملۀ ایجاد شده است. در عین حال مصراع دوم نیز جمله
 تأثیر بسیاري بر مخاطب دارد.   انشایی بدل شده و 

جامی؟ آیا کجاست  دو چشمم  آن   مخمور 
 

جوابی  از  کم  آخر  لعلم،  دو  آن   بیمار 
 ) 5ب 436( همان، غ                          

 و یا در بیت  
میکشی   هر دم به یاد آن لب گلگون و چشم مست  خمار  خانۀ  به  خلوتم   از 

 ) 4ب 463(همان، غ                          
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حافظ چشم و لب را در کنار هم آورده است. از مخموري و مستی چشم بعنوان دو صفت کهنه استفاده کرده و   
سرخی لب را نیز از همان کهن تصاویر آورده است. اما هنر خود را با جمالت پرسشی که در بیت اول آمده است 

ن صفات کمتر به چشم مخاطب بیاید و غرض ثانوي تمنی و آرزو را در این عبارات بطور  نشان داده تا کهنگی آ
غیرمستقیم به مخاطب القا میکند. در بیت دوم نیز با آوردن دو صفت در مصراع اول، توضیحی براي جملۀ خبري  

 در مصراع دوم آورده است که با نوعی استرحام همراه است. 
بدان   که  گویم  چه  تو  چشم   بیماري شکر 

 
خوش   تو  زیباي  رخ  از  مرا  درد   میکند 

 )6ب287(همان،غ                            
 گیري نتیجه

نماي شعراي قبل از وي میدانند و حافظ بعنوان یکی از شاعران برجستۀ شعر فارسی که دیوانش را آیینۀ تمام
نان در غزلهایش تصاویر را بکر نشان میدهد مند شده است، چتقریباً از سفرة ذوق تمام شاعران قبل از خود بهره 

انگیزد. در این مقاله دیدیم که حافظ به آفرینش تصاویر بدیعی تازه کمتر دست زده است که حظ مخاطب را برمی
نونمایی کرده است. در توصیف چشم   با آوردن شگردهاي دیگري  را در شعرش  و پیشین  اغلب تصاویر کهن  و 

ایی چون جاندارپنداري و تشخیص، تناسب و تقابل، استفاده در ساختمان تشبیهات استعارة کهن نرگس با شگرده
براین آوردن استعارات کهن دیگر در یک  اي به خود گرفته است. عالوهمضمر و تفضیل و نیز بازتوصیف، رنگ تازه

 هاي حافظ است.بیت در کنار استعارة نرگس و ساخت تناسبهاي بینظیر از دیگر شیوه
هاي ادبی و در کنار اغراض در شعر حافظ در هر بیتی که وصف یا تشبیه شده است؛ با کمک دیگر آرایه چشم نیز  

تازهثانوي جمالت خبري و پرسشی چنان رنگ یافته است که مخاطب را به واکنش واداشته است. در  وبوي  اي 
به شخصیت با صفاتی چون جنگجویی  توصیف چشم حافظ،  و  پرداخته  این عضو  و پردازي  و کمانداري، مستی 

زنی و ... در کنار سایر زیباییهاي ادبی به نونمایی تصاویر پرداخته است. شعر حافظ مخموري، مکاري و سحر و غمزه
هاي گوناگون بیان و اغراض ثانوي جمالت است و ازاینرو برداري از شیوهنماي تناسبها و تقابلها، بهرهآیینۀ تمام

 تصاویرش در عین کهنگی، نو مینماید.آورد و مخاطب را به وجد می
 

 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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