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 چکیده

سازی متن، به یک رخداد متنی تبدیل شدد:  بندابراین،   دلیل تداوم و برجستهتصاویر شعری حافظ ب
ساز شعر تصاویر سبکمیتوان سبک وی را به لحاظ نوع کاربرد مجازی زبان، سبک تصویری دانست. 

طبیعدی، فککدی و محدیی ایرامدون ت سدی        دهند: به سه بخش عمدۀاساس عناصر تشکیلحافظ بر
سبکی ایش از حافظ نیز قابل مشاهد: اسدت. امدا   های د. تصاویر سبکی نوع اول و دوم در دور:شومی

ز تصویرسدازی شدعر   تصاویر نوع سوم از خالقیت و نوآوری ذهن حافظ نشأت میگیدرد. ایدن شدیو: ا   
مورد ت کید اکثر شاعران واقع شد:. تا آنجا کده بده    -سبک هندی –بعد از وی  حافظ در سبک دورۀ

از توضدی  مختصدر    ر ایدن م الده اد    د یکی از مهمترین خصوصیات سبک هندی تبددیل رردیدد.  
پدردازی   به بررسی تصاویری که عناصر آن از محیی ایرامون ررفته شدد: می  ی،تصاویر فککی و طبیع

ولدی   به رشته تحریر در آمد: استم االت زیادی در باب تصاویر فککی و طبیعی در شعر حافظ زیرا 
 های عامیانۀاشیاء و حاالت اشخاص و ادید:»آنچه از نظر مغفول ماند:، تصاویری است که بر مبنای 

بندی آنهدا در  ا  از بررسی اینگونه تصاویر به طب ه نویسندران. شکل ررفته است« محیی ایرامون
و دریافتند که ارداختند تصاویر عامیانه،  ،حاالت و صفات اشخاص، اشیاء و وسایل محیی  سط  سه 

حافظ رندانه از تصاویر محیی ایرامون خود در جهت کشف روابی ایچید: هستی بهر: برد: تا جایی 
هدای محسدوس و طبیعدی محدیی     فرا طبیعی خویش از اشیاء و ادید:که برای بیان افکار متعالی و 

 تر باشد.ه است تا برای مخاطبان عام مکموسایرامون خود سود جست

 

 .ساز، تصاویر عامیانهدیوان حافظ، بالغت، تخیّل، تصاویرسبک :کلمات کلیدی
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 و روش تحقیق بیان مسأله، درآمد .4

هدای  برمبندای اشدیاء و حداالت اشدخاص و ادیدد:     بررسی عناصر تصویرساز شعر حافظ که ییجااز آن

ابتدا به شرح و توضی  تصدویراردازی و ویگریهدای    ران، نویسندروزمرۀ محیی موضوع جدیدی است

اساس عناصر تصویرساز در شدعر  بر اشعار را سازسپ  تصاویر اربسامد و سبک ارداختند آن در شعر

 بندی کردند.بررسی و طب هحافظ 

فککی و محدیی ایرامدون ت سدی      ال در شعر حافظ به سه بخش طبیعی،عناصر تصویرساز با بسامد با

یدت و ندوآوری   تصاویر نوع اول و دوم در اشعار ایشینیان حافظ یافت میشود. در نتیجه خالق د.شومی

 هدای روزمدرۀ  سوم یعنی تصاویر برررفته از اشیاء و حداالت اشدخاص و ادیدد:    حافظ را باید در رونۀ

تصداویری اسدت کده از مشداهدات     اصکی این م الده، بررسدی    محیی ایرامون جست  بنابراین مسألۀ

و: تحکیدل  این اگوهش توصیفی است کده بده شدی   حافظ در محیی اطراف سرچشمه میگیرد. روزمرۀ

 های آن به شیو: کتابخانه جمع آوری رردید: است.محتوا انجام شد: و داد:

 پرسشهای تحقیق .2

تصویرسدازی، نسدبت بده شداعران ادیش از وی در       نوآوری برجستۀ حافظ، در عرصۀ و خالقیت -1

 چیست؟

هدای محدیی ایرامدون بهدر:     به چه میزان از اشیاء و حداالت و ادیدد:   حافظ در آفرینش تصاویر -2

 جسته است؟

 فرضیه .9

تصاویر شعری تا ایش از ظهور غزل حافظ بر مبنای عناصر فککی و طبیعی شکل ررفته بود و اشدیاء  

. هرچند این عناصر به ندرت های محیی ایرامون تأثیر چندانی در آفرینش این تصاویر نداردو ادید:

شعر شاعرانی مانند نظامی و خاقانی یافت میشود اما یا سدطحی و اراکندد: اسدت و یدا کداربرد و      در 

عنوان یک ویگردی سدبکی یداد کدرد. امدا در غدزل حدافظ        چندانی ندارد که بتوان از آن ب برجستگی

بسامد بداال و تخیدل شدگرف و     دلیلناصر برررفته از محیی ایرامون بخالقیت و نوآوری در کاربرد ع

 قابل اثبات است. ،اینگونه تصاویر یدۀایچ

 تحقیق  پیشینۀ .1

، ایچیدن معنا در قالب تصاویر هنری زیبدا و رنگارندا اسدت    ترین رموز ماندراری شعر حافظاز مهم

ذهنی و التذاذ ادبی را برای مخاطب به ارمغان آورد: و اویایی و تحرک و تازری شدعر وی   چالش که

 را تضمین کرد: است.

هدای هندری   اگوهی نگارش یافته که در خالل شرح و توضی  جنبده حافظ ای در زمینۀجستهآثار بر

در برخدی از م داالت    رونارون شعر حافظ به ساحت تصاویر شدعری وی نیدز ارداختده شدد: اسدت.     
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سداز نظیدر سدرو، ردل و     سازی شعر، نویسندران تنها یکی از عناصر تصدویر تصویر تخصصی در حوزۀ

... را مورد مطالعده و بررسدی    ت موسی ی، تصاویر طکوع و غروب خورشید وریا:، حروف، ادوات و آال

 کداربرد دو واۀۀ صیاد کو: و رحمانیان اشار: کرد کده در آن   توان به م الۀبرای نمونه میاند. قرار داد:

اساس این دو واۀ: شدکل یافتده   ته و تصاویری که برررف زلف و دل در دیوان حافظ مورد مطالعه قرار

 (.1932دهای هنری آن در دیوان حافظ، ایوند زلف و دل و کارکر. )استشد:بررسی 

چرخشدی   وارۀابیات حاوی طرح« چرخشی در غزلیات حافظ وارۀطرح»باقری خکیکی در ذیل عنوان 

ایدن م الده نویسدند:     طکب، شکایت و تسکی  جای میدهد. در نظر مفاهی  انتزاعی را در سه دستۀاز 

بررسی میکند. در این بررسدی  ها را بر مبنای حرکت چرخشی و دوری ادید: یافتهشکلتصاویر تنها 

های چرخشی شعر حدافظ از جهدت اثبدات ردرایش بده حرکدت چرخشدی، مرکزررایدی و         طرحوار:

چرخشدی در غزلیدات    وارۀ)طرحهای چرخشی شعر سعدی م ایسه شد: است.وار:جبرررایی با طرح

 (.141-121صص و حافظ شیرازی،  سعدی

 نوشدتۀ « ارریری عوامدل طبیعدی در شدعر   کتحکیل و بررسی اهداف حافظ از ب»م اله با عنوان  در دو

بده  « آفریندی سبکی جدید در مضدمون  ،کارکردهای هنری رل و ریا: در شعر حافظ»طیبه فدوی و 

 نویسندری محمد ایرانی و زهرا منصوری، کارکرد عناصر طبیعی در شعر حافظ بررسی شدد: اسدت.  

)کارکردهدای   (.114-199صص ریری عوامل طبیعی در شعر،کاربررسی اهداف حافظ از بتحکیل و )

 .(991-923، صص آفرینیهنری رل و ریا: در شعر حافظ، سبکی جدید در مضمون

ای به آن نشد:، تصاویر شعری حافظ، آنچه تا به امروز اشار: جود تمام م االت ارزشمند در زمینۀبا و

حاضدر را   نگدارش م الدۀ  اهمیت است و همین امر  ایرامون در شعر حافظتصاویر برررفته از محیی 

 اثبات میکند.

 حافظ شعر در سبک ساز و تصویرآفرینی عناصر .5

  را میتوان به سه بخش ت سی  کردساز در شعر حافظ با بسامد باال و سبک آفرینصویرعناصر ت

اصدر طبیعدی بداالترین    عن شدک طبیعدت و  از میان عناصر تصویرساز شعر حافظ بی طبیعت: . 5-4

ی است که ذهن خدال  شداعر   کوششرری شناسی، تخیل و تصویربسامد را دارد. از ن طه نظر زیبایی

که دیگران با  دارد تا میان اجزای طبیعت ایوندی بدیع و بکر بیافریند. یعنی شاعر آنچه رامبذول می

ک فعدل و انفعدال رواندی    طدی ید   گیرد و بعد آنهدا را ، از اطراف خود برمیکنندهوش خود دریافت می

...  تصدرفات بیدانی چدون اسدتعار:، نمداد و مجداز و       ند و این آفرینش دوبار: به واسدطۀ کبازسازی می

د و بعدد از  شدو ناصر طبیعی از شعر قدما ررفتده می سازی عدر این شیو: از تصویر گردد.بازآفرینی می

ر تاز: و شدگرف در شدعر   صورت تصاویب ،حافظذهن های جدید در کاررا: خیال تکفیق و ایجاد رابطه

میان قددما بده مندوچهری     د. حافظ در آفرینش تصاویر طبیعی بیشترین توجه را ازیابوی ظهور می
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ی ارست طربناک آکند: از بانا نوشانوش منوچهری، تالفضای طبیعت»به دیگر سخن  .داشته است

 (.41  1ج ،حافظ نامه)«دیگری جز فضای شعر حافظ ندارد

صورت  غالبا از طبیعت و عناصر موجود در آن برای به تصویر کشیدن معشو  و اندام و اجزایحافظ 

ترین آفریدد: و  ترین و شبیهکتوان چنین رفت که نزدیو حاالت و صفات او بهر: میگیرد. بنابراین می

 ن ش نگدار را بده   ابیات خیالاین طوریکه در ب ا: حافظ طبیعت و عناصر طبیعی است.معشو  در نگ

 کشد صورت سرو خرامان در کاررا: دید: می

 خیددال ن ددش تددو در کاررددا: دیددد: کشددیدم

 عنددان بدداد شددمال  اررچدده در طکبددت هدد  

 

 به صورت تدو نگداری نده دیددم و نده شدنیدم       

 بدده رددرد سددرو خرامددان قامتددت نرسددیدم     

 (243  1912)حافظ، 

 تصاویر طبیعی در شعر حافظ ه هایی از نمون

 و تددر اسددت رددرد لبددت بنفشدده از آن تدداز: 

 
 

 کدد ب حیدددات میخددورد از جویبدددار حسدددن   

 (903)همان 

 اند.هایی که در اطراف جویبار رویید:تصویر بنفشه

 تر و تاز:  استعار: از موی رویید: در اطراف لب بنفشۀ

 استعار: از آب دهان معشو  آب حیات 

 جویبار حسن  دهان و آب دهان معشو  

 رکبددرر را ز سددنبل مشددکین ن دداب کددن   

 
 

 یعندی کده رب بپدوش و جهدانی خدراب کددن      

 (903)همان 

 تصویر سنبل که روی رکبرر را اوشاند: است.

 رکبرر  استعار: از روی سرب معشو 

 سنبل  استعار: از زلف معشو 

 از تاب آتدش مدی بدر ردرد عارضدش خدوی      

 
 

 های شبن  بر بدرر ردل چکیدد:   چون قطر: 

 (921)همان 

 اند.ررها چکید:های شبن  که بر روی رکبتصویر قطر:

 اند.های شبن  که بر برر رل چکید:معشو  به قطر: ر چهرۀتشبیه مرکب عر  نشسته ب

 که را  رسد کده کندد عیدب دامدن ااکدت     

 

 که همچو قطر: که بر برر ردل چکدد اداکی    

 (913)همان 

       کندد. معشدو  را بده ذهدن مخاطدب متبدادر می     تصویر شبن  افتاد: بر بدرر ردل کده صدفت اداکی      

 تشبیه معشو  به شبن  چکید: بر برر رل، وجه شبه  ااکی و زاللی.
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  است کار رفتهینش تصاویر دیگر نیز بدر آفر ی عالو: بر به تصویر کشیدن معشو عناصر طبیع
 تنددور اللدده چنددان برفروخددت بدداد بهددار    

 
 

 که غنچه غر  عر  رشت و رل به جوش آمد 
 (191  1912)حافظ، 

سدرخی، آتدش تندور در     نیز سیاهی ته آن به تنور مانند شد: است و به اعتبارالله در برافروختگی و 

 آنها نیز توجه شد: است. شکل مدوّرشود و افزون بر این به ذهن تداعی می

 است. عر  استعار: از شبن  تشبیه شد: است والله به تنور 

 بی زلف سرکشدش سدر سدودایی از مدالل    

 
 

 ایدد همچددون بنفشدده بددر سددر زانددو نهدداد:     

 (214)همان 

 بغل ررفته است. در تصویر نشستن شاعر که از شدت حزن و اندو: زانوی غ 

 های خمید:  عر که سر بر زانو نهاد: به بنفشهتشبیه شا

 صبا ز حال دل تندا مدا چده شدرح دهدد     

 
 

 که چون شدکن  ورقهدای غنچده تدو در توسدت      

 (43)همان 

ای مکمدوس و حسدی در   گونده مفهوم دلتنگدی را ب غنچه که  ه  فشردۀدر تو و ب های توتصویر رکبرر

 کند.ذهن تداعی می

 تشبیه دل شاعر به رکبررهای تو در توی غنچه، وجه شبه  تنگی

 همراه ماه و خورشید و ستارگانش و گردش افالک و عناصر فلکی.آسمان ب  . 5-2

آفدرینش زیبداترین   ای بدرای  گوی دستمایهکی در قاموس تصویری شاعران اارسیآسمان و عناصر فک

عر شاعرانی  چون رودکی و های شاعرانه بود: است. اینگونه از تصاویر در آغاز شعر فارسی در شنگار:

رشد و تکامدل خدود را    ی دورۀز آن در شعر نظامی و خاقاند و ا  ایابعنصری و منوچهری جان می

 د.تگی میرسبه اوج کمال و اخ کند و بعدها در شعر حافظطی می

یندا را در قالدب کدالم بده تصدویر      در رنبدد م و ستارران و طکوع و غروب خورشید کک و ما: حافظ ف

ثیر فکک و ستارران و حرکدت آنهدا بدر سرنوشدت     این وی نیز مانند اکثر قدما به تأکشد. عالو: بر می

. ای برای ابداع و آفرینش تصاویر هنرمندانه قدرار میدهدد  مایهانسان ع ید: دارد و همین اید: را دست

ای شدباهت، ذهدن مخاطدب را در    جد الم حافظ با جایگزینی اسدتعار: ب ک»سازی تصویر در این شیوۀ

 (.1ها در شعر حافظ  ن شی در خیال، اقتضای حال نشانه«)شعر، بسته نگه میدارد دایرۀ

  فرماییدمالحظه میبیات ا ایندر را یی از تصاویر فککی شعر حافظهانمونه

 نددو مددزرع سددبز فکددک دیدددم و داس مدده 

 
 

 یددادم از کشددتۀ خددویش آمددد و هنگددام درو  

 (1912 911)حافظ شیرازی، 



 

 

 

 

 

 

 99پائیز -89شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/28

 

تشبیه فکک به مزرعه و ما: نو به داس شکل  ن ما: در آسمان سبزفام که بر اایۀیر هالل درخشاتصو

 ررفته است.

 بامددددادان کددده ز خکوتگددده کددداب ابدددداع

 برکشد آینده از جیدب افدق چدرب و در آن    

 
 

 اطددراف شددعاعشددمع خدداور فکنددد بددر همدده   

 بنمایدددد رب ریتدددی بددده هدددزاران اندددواع    

 (233)همان 

ر رنگارندا در ذهدن   ریتی که بدا اسدتفاد: از تصداوی    خورشید و نور افشانی آن بر اهنۀ تصویر طکوع

 شود.مخاطب تداعی می

 کاب ابداع  استعار: از آسمان

 آینه و شمع خاور  استعار: از خورشید

زندری را به عناصر فککدی  صنعت تشخیص در چرب، رب ریتی و جیب افق، روح اویایی و سر کاربرد

 بیت وارد کرد: و تحرک تصویر را در ای داشته است.

 آسدددمان کشدددتی اربددداب هندددر میشدددکند
 

 تکیدده آن بدده کدده بددر ایددن بحددر معکددق نکنددی    

 (234)همان 

 است.کار رفته که برای توصیف آسمان ببحر معکق تصویر خیالی 

 بحر معکق   استعار: از آسمان

 همین که ساغر زریدن خدور نهدان رردیدد    

 
 

 

 هدددالل عیدددد بددده دور قددددح اشدددارت کدددرد   

 (109)همان 

همانندی میان خورشید با ساغر زرین و هالل ما: با دور قدح، به ن اشی تصویر  حافظ با یافتن رابطۀ

 فککی در شعر ارداخته است.

 های عامیانه در محیط پیرامون:اشخاص و تجارب و پدیدهاشیاء، حاالت و رفتار  . 5-9

شود. در سبک خراسانی، غالبا تصاویر روشن و واض  است و به توصیفهای حسی و ساد: محدود می

و ایچیدری  ، سطحی از غموضسبک آذربایجانی، از جمکه خاقانی و نظامی در شعر اساتید برجستۀ

لطایف و ظرایف کالم شکل  ریابی مضمون بیشتر بر اایۀاین دی در تصاویر قابل مشاهد: است؛ لیکن

ررفته است. تصویرسازی در سبک عراقی خصوصا در غزل مولوی و سعدی به کمال خود نزدیک 

سازی و تازری معنا و کمال در برجسته میشود و بعد از آن در غزل حافظ به نهایت تناسب و تعادل

 یابد.هنرمندی در کاربرد صور خیال دست می

ایش از خود از واۀران و ککمات شاعرانه و استوار و با صالبت  حافظ مانند تمام شاعران برجستۀ

فککی و طبیعی و با کالم فاخر و شاعرانه  استفاد: میکند. تصاویر مینیاتوری که با استفاد: از عناصر

یر همان این تصاو شیراز در گیرد. شیو: و سبک شعری خواجۀنگاشته شد: در سبک عراقی قرار می
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تصاویر.  مایۀواۀرانی و ه  از جهت محتوا و درون است. ه  به جهت دایرۀعراقی  سبک شاعران دورۀ

د که از نظر عناصر تصویرساز و در کنای دیگر از تصاویر خودنمایی میاما در غزلیات حافظ رونه

 با الهاماویر خواجه گونه از تصعراقی متفاوت است. در این از نظر کالم و عبارات با سبک دورۀنتیجه 

ررفتن از تجارب روزمر: و اشیاء و اشخاص محیی ایرامون و آنچه در زندری عادی جریان دارد به 

 خکق تصاویر مکموس و حسی میپردازد. اردازی ومضمون

ست؛ چرا که باید توجه داشت که عناصر تصویرساز بر مبنای محیی ایرامون مختص شعر حافظ نی

در ح ی ت حافظ عالمات و کنایات »ورت سطحی و اراکند: یافت میشود. صدر اشعار ایشینیان ب

ای عال  ظاهر بندیهغیر مأنوس اختراع ننمود:، بککه در این مورد، مواد خام را از طبیعت و ن ش

کار برد:، مناسب احساسات و عواطف وی بود: کسب نمود: است و باین وسیکه عالماتی که در شعر ب

(. بنابراین عکت تمایز و برجستگی شعر حافظ بر اشعار ایش از وی، 111 میگوید حافظ چه ) «است

 در دو نکته قابل بررسی است 

هان و اشیاء همانگونه که اغکب تصویرها سطحی هستند. یعنی ج»نخست اینکه در سبک خراسانی 

 او همچون هنیابند و خیال شاعر در آنها چندان تصرفی نمیکند، بککه ذهستند در ذهن بازتاب می

کارکردهای «) نمایاندمی بازگیرد و طبیعت را همانگونه که هست نه در برابر طبیعت قرار مییآی

 عناصر (. اما در غزل حافظ993آفرینی،هنری رل و ریا: در شعر حافظ، سبکی جدید در مضمون

تخیل و به کمک د بککه شاعر با عبور دادن آنها از صافی روکار نمیتصویرساز به صورت ساد: و خام ب

حافظ، »صور خیال به آفرینش تصاویر بکر و بدیع میپردازد. به دیگر سخن میتوان چنین رفت که  

صنایع بدیعی مانند استعار:، تشبیه، کنایه و  گوید. تصویر مجموعۀاغکب با زبان تصویر سخن می

وی و خاقانی و حافظ انجام نگرفته بککه مول باید رفت که این کار ف ی به وسیکۀمجاز است و 

اند اما میتوان رفت که تصویرسازی او بیشتر به مدد سعدی نیز قبل از او به این کار مبادرت ورزید:

 «)اشیاء را در ایش او زند: و حساس جکو: میدهد وی تخیل صورت ررفته است. تخیل همۀنیر

 .(110تحکیل و بررسی اهداف حافظ از به کارریری عوامل طبیعی در شعر،

توان از آن سبتا باالیی دارد تا حدی که میمحیی ایرامون در غزل حافظ بسامد ندوم اینکه عناصر 

-همچنین اینگونه از تصاویر با تصاویر فککی و طبیعی کامال یکعنوان یک ویگری سبکی یاد کرد؛ ب

ی اارچه و هماهنا است و انسجام تصویری شعر را در ای دارد. در ح ی ت نمیتوان تصاویر محی

دستی فاخر غزل حافظ دانست چرا که وی با هنرمندی و چیر: ای بر جامۀایرامون را در حک  وصکه

در کاربرد هر سه نوع تصویر و جایگا: مناسب آنها در متن، یکپارچگی و انسجام غزل را تضمین 

عامیانه در های ایدایش تصاویر این طرز تصویرسازی حافظ را میتوان از نخستین بارقه کرد: است.

گیرد زندری روزمر: الهام می از تجربۀ»جاد تصاویر حسی و مکموس سبک هندی دانست. وی برای ای

ویگریها و «)دقت و عبرت مینگرد هر چه ایرامونش وجود دارد با دیدۀست که در و هنرش در این
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عناصر تردید هیچ مح  ی کاربرد (. بی219منشا ایدایش سبک هندی در مسیر تحول شعر فارسی،

دلیل ضعف شعر حافظ نمیداند، اما اکثر مح  ان همین ویگری را عامل ضعف و محیی ایرامون را 

ررایی شاعران این سبک جستجو ابتذال تصاویر سبک هندی میدانند که باید عکتش را در افراط

 کرد.

سی  در این شیو: از تصویراردازی، عناصر تصویرساز اربسامد در غزلیات حافظ به سه بخش ت 

 میشوند 

 اشیاء و وسایل محیط پیرامون و آنچه در زندگی روزمره کاربرد دارد: . 5-9-4

ذهن حافظ خال  و تصویررراست؛ وی از کنار اشیاء و وسایل محیی ایرامون ساد: و بی تفاوت 

 تداعی آزاد، برای مفهومی که نگرد و با رهایی تخیل و به شیوۀعبور نمیکند بککه با دقت به آنها می

از دل سخن که میخواهد یابد. هنگامیدر ذهن دارد، مصادیق بیرونی از اشیاء و وسایل اطراف می

بگوید، جام شراب را به تصویر میکشد و یا برای توصیف انسانی که دست غ  بر سر نهاد:، تصویر 

 آورد.خ  می را ایش چش  مخاطب می

 برای نمونه میتوان به ابیات زیر اشار: کرد 

 جکو: کند مغبچدۀ بداد: فدروش   رر چنین 

 

 خدددداکروب در میخاندددده کددددن  مگرددددان را    

 (3  1912)حافظ،

 تشبیه مگران به خاکروب که نمایانگر اوج ارادت و خدمتگزاری شاعر به میخانه است.

 سپهر برشد: ارویزنی اسدت خدون افشدان   

 

 اش سدر کسدری و تداج ارویدز اسدت     که ریدز:  

 (99)همان 

افشانی تشبیه کرد: که سر )غربال( خون سفاکی سپهر، آن را به ارویزنشاعر برای بیان ظکمت و 

 کسری و تاج ارویز از آن میبارد.

 با دل خونین لب خندان بیاور همچو جدام 

 

 نی ررت زخمی رسد آیی چو چنا اندر خروش 

 (221)همان 

رشاد )لب خندان( است؛  و دارای دهانۀ (دل خونین) تصویر جامی که درون آن شرابی سرب رنا

صدای حاصل از خارج شدن شراب از جام به صدای خندیدن تشبیه شد: است. حافظ از چنا در 

 ر داشته است که این تصویر از رونۀدر حال جزع و فزع را مد نظ ردۀحال خروش، انسان زخ  خو

 شمار میرود.تصاویر حاالت و افعال اشخاص ب

 ون جدددام شدددراب دل رشددداد: دار چددد 

 

 رفته چنددددد چددددون خدددد  دنددددی   سددددرر 

 (939)همان 

های خ  که بر سر آن قرار ررفته دو مفهوم اهن جام و دسته حافظ با استفاد: از دو تصویر تنۀ

 بردباری و محزون بودن را اراد: کرد: است.



 

 

 

 

 

 

 29/انواع تصویر سازی در شعر حافظ بر مبنای اشیاء و محیط پیرامون  

 عددداقالن ن طدددۀ ارردددار وجودندددد ولدددی 

 

 عشددق دانددد کدده در ایددن دایددر: سددررردانند     

 (143)همان 

دورانی آن در قاموس تصویری حافظ بسامد دارد. در این بیت اررار  اررار و حرکت چرخشی و

 بیانگر سررردانی و حیرانی عاقالن است.

 هایی دیگر ... و نمونه

 در نعددل سددمند او شددکل مدده نددو ایدددا   

 

 بداز چه جدای آنکده بکغدزد سدپهر شدعبد:     

 

 از لبدت شدیر روان بدود کده مدن میگفدت       

 

 جان افشان کنی خیز تا بر ککک آن ن اش 

 

 سا  من رر همده درد میدهدد  ساقی سی 

 

 رشتۀ صبرم به م راض غمت ببریدد: شدد  

 

 شد حک ه قامت من تا بعد از ایدن رقیبدت  

 

 های تسبی ز ره  میفکن ای شیخ به دانه

 

 وز قددددد بکنددددد او بدددداالی صددددنوبر اسددددت   

 (22  1912)حافظ، 

 بهاندددۀ توسدددتاز ایدددن حیدددل کددده در انباندددۀ 

 (21)همان 

 این شدکر ردرد نمکددان تدو بدی چیدزی نیسدت       

 (13)همان 

 کاین همه ن ش عجب در ردردش ارردار داشدت   

 (31)همان 

 کیست که تن چو جام می جمکه دهدن نمیکندد  

 (143)همان 

 همچندان در آتدش مهددر تدو سددوزان  چدو شددمع    

 (223)همان 

 زیددن در درددر نرانددد مددا را بدده هددیچ بددابی       

 (991)همان 

 چو مدر  زیدرک افتدد نفتدد بده هدیچ دامدی       که 

 (931)همان 

 حاالت و صفات اشخاص و افعال  و اموری که در محیط پیرامون رخ میدهد: . 5-9-2

هایی که در اطراف سازی در آفرینش تصاویر از حاالت و افعال اشخاص و ادید:حافظ برای معادل

سازی دقیق و ظریف، بر و معادل های حسی و مکموسقابل رؤیت است، استفاد: میکند. توصیف

افشانی صوفیان در رقص به حرکات دست حافظ داللت دارد. وی از دست تخیل شاعرانۀدقت نظر و 

آورد و برای می ضعف و ناتوانی بیمار را به یاد اوبازان میرسد؛ حرکت افتان و خیزان نسی ، شعبد:

 از حالت خمیدری قامت ایران استفاد: میکند.،توصیف چنا

 ابیات مشاهد: کرد این را میتوان در ی از این دست تصاویر

 کنون که در چمن آمد رل از عدم به وجدود 

 

 بنفشددده در قددددم او نهددداد سدددر بددده سدددجود  

 (130  1912)حافظ، 
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 تصویر انسان در حالت سجد: را در ذهن تداعی میکند. خمیدری و بررشتگی رل بنفشه

 من که از آتش دل چون خ  می در جوشد  

 

 مهددر بددر لددب زد: خددون میخددورم و خاموشدد    

 (234)همان 

حافظ با استفاد: از تصویر خ  مهر بر لب زد: که می درون آن در حال جوشش است، اوضاع و 

 احوال خود را )خاموش بودن با وجود آتش دل( برای مخاطب حسی و مکموس میسازد.

 بی زلف سرکشدش سدر سدودایی از مدالل    

 

 ایددد نهدداد: همچددون بنفشدده بددر سددر زانددو       

 (210)همان 

 تصویر حالت انسانی که از غصه سر بر زانو نهاد: است.

 اندددصددفت  داشددته در ادد  آیندده طددوطی 

 

 آنچدددده اسددددتاد ازل رفددددت بگددددو میگددددوی  

 (231)همان 

حافظ از امور و افعالی که در محیی ایرامون مشاهد: میکرد: است. نظیر ارورش طوطی  استفادۀ

ای در برابر طوطی قرار میدادند و فردی از ای که آینهگونهی سخن رفتن. تصویر تربیت طوطی ببرا

اشت آن با طوطی سخن میگفت و طوطی که خود را در آینه میدید، به وجد آمد: و به ت کید 

 داخت.سخنان میپر

ایستادن سرو و کمربسته بودن نی، حاالت و رفتار بندران را در ذهن تداعی میکند. حافظ بسیار 

، مشاهدات ایرامون با مهارت و ظرافت هنریبه محیی ایرامون مینگرد  کهدر حالی النظر است.دقیق

بسته بودن نی از دیدرا: وی ایستادن سرو و کمر  را به تصویری شگرف و بدیع ایوند میزند.خود 

دلیل اظهار بندری به این شکل و بککه سرو و نی ب صرفا یک ویگری ظاهری و غیر ارادی نیست

 اند.هیأت )ایستادن و کمر بسته بودن( درآمد:

 با ضعف و ناتوانی همچون نسی  خوش باش

 

 

 

 بیمددداری انددددر ایدددن ر: بهتدددر ز تندرسدددتی  

 (993)همان 

  با هنرمندی تمام در ذهن مخاطب مجس  میشود؛ زیرا در این بیت حرکت افتان و خیزان نسی

شاعر برای توصیف یک امر نامحسوس )حرکت باد( از حاالت و حرکات شخص بیمار و ناتوانی وی 

 که امری کامال محسوس است، استفاد: میکند.

 هایی دیگر ... و نمونه
 از ر: مددرو بدده عشددوۀ دنیددا کدده ایددن عجددوز 

 
 مکددددار: مینشددددیند و محتالدددده میددددرود    

 (131  1912)حافظ، 

 مسند به با  بر که به خدمت چو بنددران 

 

 اسددتاد: اسددت سددرو و کمددر بسددته اسددت نددی    

 (999)همان 
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 بنگددرز زیددر زلددف دوتددا چددون رددذر کنددی  
 

 ام از دیددد: بددر کنددارصددد جددوی آب بسددته
 

 ام شددد: یددک چشددمه در کنددار روانز دیددد:
 

 چددو خامدده در ر: فرمددان او سددر طاعددت    
 

 ارددر ندده ع ددل بدده مسددتی فروکشددد لنگددر  
 

 هددیچ رویددی نشددود آینددۀ حجکددۀ بخددت     
 

 قامدت میخوانددت بده عشدرت    چنا خمید:
 
 د: که سر به روش من آورد چنا و رفتمی
 

 چون صوفیان بده حالدت و رقصدند م تددی    
 

 کددده از یمدددین و یسدددارت چددده سدددوروارانند
 (111)همان 

 بددر بددوی تخدد  مهددر کدده در دل بکارمددت     
 (32)همان 

 کدددده آشددددنا نکنددددد در میددددان آن مددددالح
 (33)همان 
 ایددد  مگدددر او بددده تیددد  بدددردارد    نهددداد:
 (30)همان 

 تی از ایدددن ورطدددۀ بدددال ببدددردچگونددده کشددد
 (101)همان 

 روی کدده مالنددد در آن سدد  سددمند  مگددر آندد 
 (140)همان 

 بشددنو کدده انددد ایددران هیچددت زیددان ندددارد  
 (31)همان 

 خددوش بگددذران و بشددنو از ایددن ایددر منحنددی 
 (934)همان 

 مددا نیددز هدد  بدده شددعبد: دسددتی بددرآوری      
 (213)همان 

 تصاویر عامیانه . 9-9 -9

با تکطیف و ارداخت شاعرانه اما  ظاهر شاعرانه به نظر نمیرسد بهتصاویر ایش اا افتاد: و عامیانه که 

حرکت ایاای شاخکهای ای مانند های عامیانهاز سوی حافظ در شعر خوش نشسته است. ادید:

 مگ ، ایچیدن بوی کباب در فضا، ترکیدن حباب، جوشیدن ریا و باال و اایین افتادن سپند در

سیاهی بر لوح غزل  اند که نه تنها ن طۀکار ررفته شد:ان هنرمندانه و رندانه در شعر بچنآتش آن

 اند.حافظ نیستند بککه زیبایی و تازری دوچندان به آن افزود:

 هایی از تصاویر عامیانه در غزل حافظ نمونه

 طوطیددان در شکرسددتان کددامرانی میکننددد

 

 مگد  وز تحسر دست بدر سدر میزندد مسدکین      

 (203  1912)حافظ، 

حرکت ای در ای شاخکها و برخورد آنها با سر مگ  تصویر زیانکارانی که دست حسرت بر سر 

 میکوبند را به زیبایی ایش چش  مخاطب مجس  میکند.

 ب  غریب افتاد: است آن مور خی ررد رخدت 

 

 ررچه نبدود در نگارسدتان خدی مشدکین غریدب      

 (12)همان 
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 ها تشبیه شد: است.معشو  که به حرکت خطی مورچه اطراف چهرۀتصویر موی رسته در 

 روی خداکی و ندد  چشدد  مددرا خددوار مدددار 

 

 چددرب فیددروز: طربخاندده از ایددن کهگددل کددرد    

 (101)همان 

درست کردن کاهگل از آب )ن  چش ( و خاک )روی خاکی( برای ساختن بنا  تصویر عامیانۀ

 )طربخانه(.

 بگشایحاجت مطرب و می نیست تو برقع 

 

 کدده بدده رقددص آوردم آتددش رویددت چددو سددپند  

 (140)همان 

قراری و باال دیدن معشو  از تصویر بی خویشتن شدن از خود به واسطۀحافظ برای بیان شو  و بی

 و اایین رفتن سپند در آتش استفاد: کرد: است.

 ز تددددداب آتدددددش سدددددودای عشددددد ش

 

 سددددان دیددددا دایدددد  میددددزن  جددددوش   ب 

 (211  1912)حافظ، 

تابی شاعر را به ذهن متبادر تداعی آزاد جوش و خروش و بی جوشیدن دیا که به شیوۀتصویر 

 میکند.

 های دیگر ... و نمونه

 لددددب و دندددددانت را ح ددددو  نمددددک   

 

 کمددر کددو: کدد  اسددت از کمددر مددور اینجددا 

 

 وار براندددددازم از نشدددداط کددددال:حبدددداب

 

 تددا چدده کنددد بددا رب تددو دود دل مددن     

 

 مخدر بانا راوی چه صددا بازدهدد عشدو:    

 

 محتددرم دار دلدد  کدداین مگدد  قندارسددت

 

 جددان عشددا  سددپند رب خددود میدانسددت  

 

 حبدداب را چددو فتددد بدداد نخددوت اندددر سددر 

 

 هدددای کبدددابهسدددت بدددر جدددان و سدددینه            

 (11  1912)حافظ، 

 ارسددتناامیددد از در رحمددت مشددو ای بدداد:   

 (20)همان 

 ارددر ز روی تددو عکسددی بدده جددام مددا افتددد    

 (11)همان 

 آینددددده داندددددی کددددده تددددداب آ: نددددددارد

 (33)همان 

 سامری کیسدت کده دسدت از یدد بیضدا ببدرد      

 (100)همان 

 تدددا هواخدددوا: تدددو شدددد فدددر همدددایی دارد  

 (33)همان 

 آتددش چهددر: بدددین کددار برافروختدده بددود    و

 (134)همان 

 داریددددش اندددددر سددددر شددددراب رود کددددال:

 (132)همان 



 

 

 

 

 

 

 98/انواع تصویر سازی در شعر حافظ بر مبنای اشیاء و محیط پیرامون  

 طمددع در آن لددب شددیرین نکددردن  اولددی  

 

 سبزاوشدددان خطدددت بدددر ردددرد لدددب    

 

 بدددوی دل کبددداب مدددن آفدددا  را ررفدددت

 

 چه شکرهاست در این شهر که قانع نشدند

 

 ولدددی چگونددده مگددد  از ادددی شدددکر ندددرود 

 (139)همان 

 همچدددددو مورانندددددد ردددددرد سکسدددددبیل  

 (291)همان 

 ایدددن آتدددش درون بکندددد هددد  سدددرایتی    

 (940)همان 

 شددداهبازان طری دددت بددده م دددام مگسدددی    

 (914)همان 
 

 
 

 

 
 

 نتیجه .6

تصویرسازی در آغاز شعر فارسی در آثار شاعرانی چون رودکی، عنصری، فرخی، فردوسی، منوچهری 

رسد. حافظ با توجده بده   و ... متولد میشود و در شعر نظامی، خاقانی، مولوی و سعدی و ... به بکو  می

اارسدی   نظیرتدرین تصداویر شدعری در ادب   اربار تصویرسازی بده آفدرینش زیبداترین و بدی     ایشینۀ

 کمال و اختگی میرساند. رسازی در شعر را به باالترین درجۀمیپردازد و هنر تصوی

سدو بده   کده از یک  سازی شعر فارسی دانست؛ چدرا حافظ را باید نخکبند شاعران در طول تاریخ تصویر

ترین تصاویر نظیرر داشته و با کاربرد عناصر تصویرساز قدما در شعرش بیتصاویر استادان رذشته نظ

شدعر حدافظ مدورد    انگیدز و خالقانده در   : است و از سوی دیگر تصاویر خیالدر شعر فارسی را آفرید

 گیرد.قرار می –شاعران سبک هندی خصوصا  –بعد از وی  اردوات کید شاعران 

هدا و عناصدر   ایضداح شدیو:   جهدت دربالغدی سدبک،    این م اله با تبیین و بررسی الیۀ در راننگارند

بررسدی سداختار تصداویر     . در نتیجۀاندکوشید:ی مجازی و استعاری بازیها اایۀهای معنایی بر ساخت

میتوان عناصر تصویرساز شعر را به سه بخش فککی، طبیعی و محیی ایرامون ت سی  کدرد و ندوع و   

و بده   های تداز: را نشدان داد  میزان ابداعات حافظ در کاربردهای مجازی زبان و خکق معانی و اندیشه

 معنوی بالغت تصاویر ای برد. مشخصۀ خاص نویسند: )فردیت سبک( در الیۀ

نگدارش یافتده اسدت. در ایدن     حدافظ  به تصاویر برررفته از محیی ایرامدون   یم الۀ حاضر با رویکرد

هدا را بدی هدیچ    در برابر محیی ایرامون نیست که اشدیاء و ادیدد:   ایتصاویر تخیل حافظ مانند آینه

ی در شعر انعکاس دهد بککه وی با دخل و تصرفات شاعرانه و کشف روابدی تداز: میدان    تغییر و تحول

ذهنیاتش با محیی ایرامون به آفرینش مضامین شعری میپردازد. بنابراین حافظ برای بیدان افکدار و   

های محیی ایرامدون  عاش انه که امور نامحسوس و فراطبیعی است از اشیاء و ادید: –ع اید عارفانه 
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ین شگرد رندانۀ حدافظ یکدی   و همی محسوس و قابل درک است، بهر: میگیرد، ای مخاطب عامکه بر

 است. جامعه شد:در سخنش م بولیت  ی واز دالیل مه  محبوبیت و

 منابع

، صیاد کدو:، اکبدر و   1932، تابستان«ایوند زلف و دل و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ» -1

. صدص  13،ایداای  2، ش 1عکی رحمانیان، مجکۀ شعراگوهی )بوستان ادب(، دانشگا: شدیراز، س  

31 – 12. 

محمدی، هاشد ، مجکدۀ   1913، تابستان«های سوم و چهارم هجری بر حافظتأثیر شاعران سد:» -2

 ،.11، ش 4دبیات فارسی، س زبان و ا

، فددوی،  1932، اداییز  «تحکیل و بررسی اهداف حافظ از به کارریری عوامل طبیعدی در شدعر  » -9

هدای خدارجی   اگوهشی زبدان و ادب فارسدی، دانشدگا: ادبیدات و زبدان      –طیبه، فصکنامۀ عکمی 

 .114-199،صص 13، ش 1دانشگا: آزاد اسالمی واحد سنندج، س 

 مجکۀ ،(1919)لی،کاووس حسن ،(«زلف با ایوند در حافظ های رزینی به)حافظ تابدار زلف» -4

-114 صص ، 43- 41 ی شمار: ،12س معک ، تربیت دانشگا: انسانی عکوم و ادبیات دانشکدۀ

193. 

، باقری خکیکی،عکی اکبدر  1932،ااییز « طرح وارۀ چرخشی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی» -1

 .141 -121، صص 29، ش3اگوهشی ن د ادبی، س –و منیر: محرابی کالی،فصکنامۀ عکمی 

، 1930، بهدار  «آفریندی کارکردهای هنری رل و ریا: در شعر حافظ، سبکی جدید در مضدمون » -3

شناسی نظ  و نثر فارسی)بهار ادب(، س فصکنامۀ تخصصی سبک ایرانی، محمد و زهرا منصوری،

 .991-923، صص 11، شمارۀ ایاای 1، ش 4

،  آقاحسدینی ده دانی،   1939، بهدار  «حال نشانه هدا در شدعر حدافظ    ن شی در خیال، اقتضای» -3

، ش 3حسین و راضیه حجتدی زاد:، مجکده ی شدعر اگوهی)بوسدتان ادب( ،دانشدگا: شدیراز،س       

 .13،ایاای 1

، آریدان، قمر،مجکدۀ   «ویگریها و منشاء ایدایش سبک هندی در مسدیر تحدول شدعر فارسدی    » -1

 .233 - 231، صص3ادبیات مشهد، سال

 جا، ااۀنا.، بی19(، نیاز کرمانی، محمد صاد ، ج 1933روید،)ه میحافظ چ -3

 ، تهران  عکمی و فرهنگی، سروش.1، چ 1(، خرمشاهی، بهاءالدین،  ج1933حافظ نامه،) -10

غندی و قزویندی، مشدهد  عدروج      ، شم  الدین محمد، بر اساس نسدخۀ ( حافظ1912دیوان،) -11

 اندیشه.

 ه تصحی  سید ضیاءالدین سجادی، تهران  زوار.(، خاقانی، بدیل بن عکی،  ب1911دیوان،) -12


