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 چکیده
های اصلی شعر حافظ بالغت کالم یکی از مشخصه
 ادبی،کارگیری شگردهای مختلف اوست. او با به

م دست یابد. یکی از راهکارهای توانسته به این مه
کردن صبغة بالغی اشعارش،  حافظ برای پررنگ

گرفت با بسامد باالست که تاکنون از دید استفاده از کم
است. شناسان پنهان ماندهپژوهان و حافظ حافظ

گرفت، ابزاری بالغی و ادبی است که نقطة مقابل کم
ا رود و مطلبی، کسی یا چیزی رشمار میاغراق به

 دادن یا بیانتر، فروتر یا کمتر از حد خود نشانضعیف
در پژوهش حاضر، ابتدا با تکیه بر نظر اُدبا کردن است. 

گرفت از کم یجامع و کامل تعریفنظران و صاحب
گرفت و اغراض های ایجاد مفهوم کمارائه، سپس روش

ای بررسی آن در اشعار حافظ به روش مطالعة کتابخانه
دهد که پژوهش نشان می برآیندت. اسو تحلیل شده

حافظ با تکیه بر گستردگی قلمرو دانش زبانی و بالغی 
هایی مانند کم و کمتر، ترسم، با استفاده از واژه ،خود

گویی یا گوییا، مگر، بهتر، اندکی و... توانسته مفهوم 
گرفت در شعر گرفت را در کالم خود ایجاد کند. کمکم

شناختی نیز دارد که از زیبایی او کارکردهای معنایی و
گرفت تواضع و کمتوان به میان کارکردهای معنایی می

، اعتراض توأم با احتیاط، احترام، پند و اندرز و خویش
شناختی به تناسبات لفظی از میان کارکردهای زیبایی

 اشاره کرد.

 ،ییمعنا کارکردهای گرفت،بالغت، کم ها:کلیدواژه
 .حافظ ،شناسیییبایز
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Abstract 

One of the main features of Hafiz's poetry is his 

rhetoric. He achieved this by applying various 

literary techniques. One of the safeguards used to 

enhance the rhetoric of his poems is the use of 

understatement, which has so far remained 

hidden from scholars. Understatement is a 

rhetorical and literary tool that is the point of 

exaggeration, and the point is to make someone 

or something weaker, inferior or inferior to 

themselves or to express them. In the present 

study, first, based on the viewpoints of the 

scholars, a complete definition of the 

understatement is presented, then the 

conceptualization methods of the understatement 

are reduced and its aims in Hafez's poems are 

analyzed through the study of libraries. The 

research results show that Hafiz, by relying on 

the extent of his rhetorical and linguistic 

knowledge, uses words such as few or lesser, I, 

m fear, perhaps, maybe, better, a little, and able 

to create the understatement of inferiority in his 

own words. His poetry has also semantic and 

aesthetic functions, among which semantic 

functions can be modesty, moderation, objection 

with caution, respect, exhortation and 

admonition, and aesthetic functions to verbal 

proportions. 

Keywords: Rhetoric, Subtraction, Semantic 

Functions, Aesthetics, Hafez. 
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 مقدمه .1
ما  های اطرافپدیدهشعر، اخبار با ادبی و در متون 

این معنی به ؛ اند، بلکه متقاطعو برابر نیستند موازی
تر و بزرگ باالتر امور روزمرّهخبر یا از سطح  که

و  تریا پایین ،(نماییبزرگشود )جلوه داده می
 ،گرفت(؛ برای مثالکمگردد )تر فرض میکوچک
هد شدت غم و اندوه خود و خواوقتی میحافظ 

تواند با بیانی عادی کثرت گریستن را بیان کند، نمی
زیرا چنین  بگوید من بسیار ناراحت و غمگینم؛

: او ناچار است بگوید با واقعیت برابر است.خبری 
. ریزمدریا اشک میدریااز شدت غم و اندوه، 

 : اغراق()
 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 ر دل خویش به دریا فکنمواندرین کا
 (432: 1374حافظ، ) 

کتاب در  عروضی،است که نظامی  دلیلاین به
شاعری »: ندکدرستی اشاره میبه «مقاله چهار»

صناعتی است که شاعر بدان صناعت... معنِی خُرد 
را بزرگ گرداند و معنیِ بزرگ را خُرد و نیکو را 
در خلعتِ زشت بازنماید و زشت را در صورتِ 

 (.43: 1382نظامی، ) «یکو جلوه دهدن

نمایی و انواع آن در کتب دربارۀ اغراق و بزرگ
است، اما اُدبا و اصحاب بالغی بسیار سخن گفته شده

گرفت و کارکردهای آن اظهارنظر فن در مورد کم
عنوان گرفت بهتر کممنظور درک درستاند. بهنکرده

دیدگاه  یک ترفند ادبی و راهبرد کالمی، الزم است
طور هایی که بهتری نسبت به دیدگاهتر و جامعدقیق

در کتب دربارۀ این موضوع صورت پراکنده کلی و به
اند، ارائه کرد. تا پیش از اصطالحات ادبی مطرح شده

گرفت کارکردهای محدودی ذکر این برای کم
است و این ترفند ادبی را بیشتر در خلق موقعیت شده

اند که با عایت احتیاط در نظر گرفتهیا ر مطایبه،طنز و 
دادن چیزی یا امری از تر نشانکردن یا پایین کوچک

شود، اما با تحلیل شواهد جایگاه واقعی خود میسّر می

 گفتمانی،های زبانی و با استناد بر رویکردهای و داده
گرفت در زبان و همچنین در کم فرآیند رسدنظر میبه

ه موارد ذکرشده محدود تنها ب، شعر و ادب فارسی
  شود و کارکردهای دیگری نیز دارد و نادیده نمی

گرفتن کارکردهای معنایی و زیباشناختی آن موجب 
 و گمنام شده که این راهکار بیانی نزد ادبا مغفول

بماند و زوایای مختلف آن تاکنون شناخته نشود. 
عنوان گرفت را صرفاً بهرویکرد پژوهش حاضر، کم

ها دادن پدیدهروشی برای فروتر و کمتر نشانترفند و 
نمایی( برای ایجاد نقطة مقابل اغراق و بزرگامور )و 

گیرد، الضمیر در نظر نمیخنده یا بیان محتاطانة مافی
تر، این صنعت ادبی را تر و کاملبلکه با دیدی جامع
داند و کارکردهای معنایی و لفظی دارای شقوقی می

قائل است. با توجه به نکات  ای برای آنگسترده
گرفت و بررسی کم رو،یادشده، هدف پژوهش پیشِ 

عنوان یکی ها و سازوکارهای ایجاد آن بهتحلیل روش
 از شگردهای بالغی پرتکرار در شعر حافظ است.

 . پیشینة پژوهش5ـ5
وجوی نویسندگان در منابع پژوهشی و جست
 های علمی و استنادی گویای آن است کهپایگاه

اگرچه برخی از محققان در آثار خویش به ارائة 
اند، گرفت پرداختهتعریف مختصری از اصطالح کم

اما تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی این ترفند 
زبانی و بالغی در شعر یکی از شاعران اختصاص 

رو، است. از اینیافته باشد، صورت نگرفته
نویسندگان این مختصر با شناخت فقر پژوهشی 

و با این ادعا که مقالة حاضر  موجود در این زمینه
گرفت است، به نخستین پژوهش مستقل دربارۀ کم

ها و گرفت، روشبررسی و تحلیل جایگاه کم
 اند.کارکردهای مختلف آن در اشعار حافظ پرداخته

 . ضرورت تحقیق3ـ5
عنوان یکی از شگردهای حافظ گرفت بهمقولة کم

گیری از این شعارش و بهرهبرای غنای جنبة بالغی ا
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تاکنون از ، گویی در کالمترفند زبانی برای نیل به بِه
است؛ پژوهان مغفول مانده دید پژوهشگران و حافظ

عنوان مبحثی تازه رو، معرفی این موضوع بهاز این
در قلمرو بالغت شعر حافظ، انجام این پژوهش را 

ن عالوه، شناسانداست. بهضروری و بایسته کرده
تواند گرفت در کالم، میکارکردهای مختلف کم

های پنهان تر جنبهخوانندگان را در فهم بهتر و دقیق
 و ظرایف هنری اشعار حافظ یاری دهد.

 مبانی نظری پژوهش .2

 گرفتتعریف کم .5ـ3
در کتب فرهنگ اصطالحات ادبی و متون بالغی 
برای این ترفند ادبی و اصطالح انگلیسی 

understatement کار های مختلفی بهتعابیر و معادل
: 1381شمیسا، گرفت )اند. برخی آن را کمبرده
 ،(16: 1376میرصادقی، ) یانگارکم(، برخی 181

برخی  (،252: 1378داد، ) ییگوبرخی رندانه
و برخی  (191: 1394آبرامز، ) یبالغناگویی 
اما ؛ اند( نامیده112: 1385اصالنی، ) ییخُردنما

اند و داستاننظران در تعریف آن همحبهمة صا
گرفت تقریباً واحدی را برای اصطالح کمتعریف 
 اند.ارائه داده

در تعریف این  «شاعرینامة هنر واژه»در کتاب 
اگر مبالغه در جهت است که اصطالح آمده

یا  گرفتن کسیکم دستِاصطالح بهانگاری و کم
نه تلقی نوعی جداگا غرب،در ادبیات  ،باشد امری

نامند می «انگاریکم» را آندر اصطالح شود و می
فرهنگ »کتاب (. مترجم 16: 1376میرصادقی، )

 ناگویی بالغیمعادل  ،«توصیفی اصطالحات ادبی
برد و در تعریف آن کار میرا برای این اصطالح به

صناعت مقابل اغراق، ناگویی بالغی »: گویدمی
ار یا مفروض طور عمد اهمیت یا اعتباست که به

آبرامز، ) «دهدتر نشان مییک چیز را نازل یا پایین
1394 :191). 

باره دراین «ادبیفرهنگ اصطالحات »در کتاب 
ی را در یگورندانه ۀبعضی منتقدان حوز»: خوانیممی

انگارانه برای مطالب ادبیات به کاربرد ساده و سهل
، اصالنی(. 252: 1378داد، ) «اندبااهمیت بسط داده

کند و آن را خُردنمایی را متضاد اغراق فرض می
ای مهم و بااهمیت، داند که در آن پدیدهحالتی می

(. 112: 1385اصالنی، ) شودکوچک جلوه داده 
قیاس به) گرفتمعادل کمشمیسا برای این اصطالح 

است و آن کار بردهچیزی را دست کم گرفتن( را به
کردن یا بیان یانتر برا مطلبی را از حد خود ضعیف

شمیسا، ) کندمحتاطانة موضوع یا مطلبی تعریف می
1381 :181.) 

شده اشتراکاتی مالحظه در تعاریف ارائه
گرفت، نقطة مقابل ه کمکشود؛ از جمله اینمی

نمایی است و موضوع یا مفهومی را اغراق یا بزرگ
کردن تر، فروتر و کمتر از حد خود بیانضعیف

 : گویدوقتی حافظ می است؛ برای مثال،
 دَر شودکه اشک در غم ما پرده ترسم

 مهر به عالم سمر شودوین راز سر به
 (346: 1374حافظ، ) 

 ماند و بیمعتقد است که راز عاشق پنهان نمی
کند. پس شک اشک با غمازی خود، آن را برمال می

اشک حتماً در غم ما »مقصودش این است که 
مفهوم « ترسم»واژۀ  ، اما با کمک«در شودپرده
گرفت را ایجاد کرده و از قطعیت کالم خود کم

تر از حد خود و با کاسته و این موضوع را ضعیف
افزون بر این تعاریف باید  ست.اتردید بیان نموده

طور گرفت در زبان فارسی بهگفت که کاربرد کم
طور خاص، برای احترام، و شعر فارسی به عام،

اط، اظهار تواضع و پند و اعتراض توأم با احتی
اندرز و... است. به این معنی که اگر شاعر در برابر 

گرفت استفاده کند، قصد او احتیاط ممدوح از کم
کار برد، گرفت را بهاست؛ اگر در برابر معبود کم

قصد او احترام و اظهار بندگی است و اگر در برابر 
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معشوق خود را کوچک بشمارد، قصد او تواضع یا 
 دادن خود در برابر معشوق است.نشان ککوچ

تأمل این است که برخی از  نکتة قابل
گرفت کارکرد طنز و مطایبه نظران برای کمصاحب

فرهنگ »روی، نویسندۀ کتاب اند؛ از اینقائل شده
، در کتاب خویش از این «واژگان و اصطالحات طنز

است و برای آن مجموعة طنز صنعت سخن گفته
است اکبر دهخدا را مثال زده، اثر علی«دچرند و پرن»

(. نویسندۀ کتاب 112ـ113: 1385)رک: اصالنی، 
نیز تأکید دارد که این  «ادبیفرهنگ اصطالحات »

-آمیز، خندهدر متون طنزبیشتر  ،صنعت و ترفند ادبی

کارکرد  و رودکار میها و هزل بهحماسه، ناک، سخره
 یک تغارت حکایاست و آمیز تأثیری سخرهآن خلق 

انگلیس  نویس قرن هجدهمزطن ،جاناتان سویفتاثر 
 ۀو گزند )آیرونی( کاربرد آیرونیک ةنمون عنوانرا به

 (.252ـ253: 1378کند )رک: داد، نقل می آن
معنای گفتن چیزی گرفت بهاز دیدگاهی دیگر، کم

و ارادۀ معنای دیگر است. برای مثال وقتی به کسی 
، در «در آزمون پذیرفته نشویترسم که می»گوییم: می

حتماً »مقام هشدار و آگاهی مقصودمان این است که 
الن و بریج، «. شوییا مطمئنم در آزمون پذیرفته نمی

گویی دانند که برای ساخت بهگرفت را نظامی میکم
کند رود و تنها قسمتی از واقعیت را بیان میکار میبه
(Allan and Burridge, 1991: 33  از بدخشان و نقل

 (.13: 1393موسوی، 

 . بحث و بررسی3
: کاویمگرفت را از سه دیدگاه میدر این بخش کم

گرفت ها و الفاظی که موجب خلق کمواژه الف(

بررسی محتوایی و اغراض ثانوی  ب(شوند؛ می

 گرفت.شناختی کمهای زیباییجلوه ج(گرفت؛ کم

 گرفتکلمات سازندة کم .5ـ2
گرفت، خود برای خلق مفهوم کم حافظ در اشعار

ست که در این اها استفاده کردهاز یک سری واژه
ایم. این نام نهاده« گرفتواژۀ کم»را  هاآنمقاله 

دهند؛ یعنی ای را تشکیل میها دایرۀ بستهواژه
نهایت نیستند و شامل تعداد مشخص و بی

ها و مطالعات شوند. بررسیمحدودی از الفاظ می
از  حافظ،ش بیانگر آن است که در دیوان این پژوه

است. در ادامه، این گرفت استفاده شدهواژۀ کم 19
بسامد( معرفی ) ها را بر اساس میزان کاربردواژه
منظور پرهیز از اطالة کالم، برای هر ایم. بهکرده

ها به ذکر چند نمونه بسنده کدام از این واژه
خوانندگان را کنیم و برای مطالعة شواهد بیشتر، می

 شویم.به دیوان حافظ رهنمون می

 کم و کمتر ـ
 صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

 کن که درین باغ بسی چون تو شکفت کمناز 

 (249: 1374حافظ، )
 جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

 بینم کمتا حریفان دغا را به جهان 

 (437: همان)
 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

 کنندمی کمتروبه فرمایان چرا خود توبه ت

 (328: همان)
 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 آید کمترگفتا ز خوبرویان این کار 

، 217، 197 :همان همچنین بنگرید به؛ 349: همان)
216 ،241 ،244 ،272 ،326 ،327 ،332 ،431 ،
 (.522و  482، 459، 432

 عدد و معدود ـ
 ذاری باریچون بر حافظ خویشش نگ

 تَرَک دور یک دو قدمای رقیب از بر او 
 (398: همان)

 بر مراد ما نرفت دو روزیدور گردون گر 
 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

 (366: همان)
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 که آزار کسش در پی نیست یکی جرعهبه 
 کشم از مردم نادان که مپرسزحمتی می

، 215، 199: همان همچنین بنگرید به؛ 377: همان)
299 ،329 ،336 ،346 ،369 ،419 ،427 ،472.) 

 مگر ـ
 تو شانه زدی زلف عنبرافشان را مگر

 سا گشت و خاک عنبربوستکه باد غالیه
 (234: همان)

 جان ببری مگرحافظ این خرقه بینداز 
 کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست

 (211: همان)
 بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

 آبادگنجی در این خرابرسیم به  مگر
، 211، 197: همان همچنین بنگرید به؛ 263: همان)

 (.539و   451، 383، 371، 346، 318، 315، 241

 گویی و گوییا ـ
 دهد کسرندان تشنه لب را آبی نمی

 ولی شناسان رفتند از این والیت گویی
 (258: همان)

 داند حسابنمی گوییصاحب دیوان ما 
 ن حسبه هلل نیستکاندر این طغرا نشا

 (243: همان)
 دارند روز داوریباور نمی گوییا

 کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می
 (328: همان)

 با لبی و صدهزاران خنده آمد گل به باغ
 ای بویی شنیددر گوشه گوییااز کریمی 

، 242: همان همچنین رجوع کنید به؛ 355: همان) 
 (.463و  355، 341، 338، 328، 274، 252

 ترسم ـ
 خندنداین قوم که بر دردکشان می ترسم

 در سر کار خرابات کنند ایمان را
 (211: همان)

 علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
 آن نرگس مستانه به یغما ببرد ترسم

 (281: همان)
 کزین چمن نبری آستین گل ترسم

 کنیکز گلبنش تحمل خاری نمی
، 212: همان نید بههمچنین رجوع ک؛ 534: همان)

 (.441و  311، 531، 528، 346، 326، 227، 215

 بِه() بهتر ـ
 حافظا چون غم و شادی جهان درگذرست

 آنست که من خاطر خود خوش دارم بهتر
 (416: همان)

 نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد
 آنست که با مردم بد ننشینی بهتر

 (537: همان)
 و زاهدی استچون حسن عاقبت نه به رندی 

 که کار خود به عنایت رها کنند به آن
، 296 :همان همچنین رجوع کنید به؛ 326: همان)

 (.521و  517، 424، 388، 341

 باشد ـ
 ام رواناز هر کرانه تیر دعا کرده

 کز آن میانه یکی کارگر شود باشد
 (346: همان)

 غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
 تو در این باشد که چو وابینی خیر شاید

 (312: همان)
 حافظ ز دیده دانة اشکی همی فشان

 که مرغ وصل کند قصد دام ما باشد
، 298: همان همچنین رجوع کنید به؛ 212: همان)

 (.546و  479، 326

 امید هست/ است؛ بو که ـ
 بازی منکه منشور عشق امید هست

 از آن کمانچة ابرو رسد به طغرایی
 (543: همان)
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 امید استنار تو شدم غرق و بر بوی ک
 از موج سرشکم که رساند به کنارم

 (415: همان)
 حافظ از چشمة حکمت به کف آور جامی

 از لوح دلت نقش جهالت برود بو که
، 213: همان همچنین رجوع کنید به؛ 344: همان)

 (.524و  352، 347

 مشکل() دشوار ـ
 به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه

 آوردمی دشواره گران، قاصد خبر کزان را
 (292: همان)

 حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد
 به دست آوری از خودکامی دشوارکام 

 (521: همان)
 از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

 توان بریدن مشکلاز دوستان جانی 
 (463: همان)

 برم جان مشکلمن از دست غمت 
 ولی دل را تو آسان بردی از من

 .(513و  241همچنین بنگرید به همان: ؛ 461)همان: 

 حیف ـ
 در چمن هر ورقی دفتر حالی دگرست

 باشد که ز کار همه غافل باشی حیف
 (512: همان)

 غم دنیای دنی چند خوری باده بخور
 باشد دل دانا که مشوش باشد حیف

، 496، 429: همان همچنین بنگرید به؛ 311: همان)
 (.543و  512

 روزی ـ
 روزیدلق مرقع را بخواهم سوختن من این 

 گیردکه پیر می فروشانش به جامی برنمی
 (294: همان)

 به دست آرم سکندروار روزیمن آن آیینه را 
 گیردگیرد این آتش زمانی ور نمیاگر می

 (.434و  321همچنین بنگرید به همان: ؛ 295)همان: 

 گاهگه/ گهگه ـ
 حاش هلل که نیم معتکف پردۀ غیب

 نوشمقدحی می گهگهر هست که قدآن
 (426: همان)

 با آنکه از وی غایبم وز می چو حافظ تایبم
 زنمجامی می گاهگهدر مجلس روحانیان 

، 292: همان همچنین رجوع کنید به؛ 431: همان)
516 ،541.) 

 ظاهراً ـ
 عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار

 بینیمصلحت وقت در آن می ظاهراً

 (536: همان)
 دلبر از ما به صد امید ستد اول دل

 عهد فرامش نکند خلق کریم ظاهراً
 (446: همان)

 دردمندی من سوختة زار و نزار
 حاجت تقریر و بیان این همه نیست ظاهراً

 (245: همان)

 چندان ـ
 غریب نیست چندانگر آمدم به کوی تو 

 چون من در آن دیار هزاران غریب هست
 (237: همان)

 اعتبار چندانن فلک را نیست عهد و پیما

 عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
 (431: همان)

 هنر است چندانرندی آموز و کرم کن که نه 
 حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

 (347: همان)
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 شاید ـ
 ار پیک صبا از تو بیاموزد کار شاید

 تر از این حرکت باد نکردزانکه چاالک
 (291: همان)

 اگر در طلب گوهر وصل دشایحافظا 
 دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم

 (417: همان)
 که به آبی فلکت دست نگیرد شاید

 گر تشنه لب از چشمة حیوان به در آیی
 (546: همان)

 سزد ـ
 کز خاتم لعلش زنم الف سلیمانی سزد

 چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم
 (416: همان)

 ار بهم بگرییم سزدی من و شمع صبحگاه
 که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

 (273: همان)
 تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

 اگر همة دلبران دهندت باج سزد
 (261: همان)

 قدری/ هر قدر ـ
 فرمایددر حق من لبت این لطف که می

 بهتر از این قدریسخت خوب است ولیکن 
 (472: همان)

 کوشش دهندگرچه وصالش نه به 
 ای دل که توانی بکوش هر قدر

 (385: همان)

 اندکی ـ
 دل از کرشمة ساقی به شکر بود ولی
 گله بود اندکیز نامساعدی بختش 

 (339: همان)
 چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

 نه به وفق رضاست خرده مگیر اندکیگر 
 (367: همان)

 فعل منفی
 ا نفیتخفیف یا اثبات ب گویی،کمشکل خاصی از 

این واژه در زبان است. ( litotes) یا بیان متضاد
عنی ساده و عاری است و آن اثباتی مبه یونانی،

شود. برای است که از راه نفی ضد آن حاصل می
ن ا، آدم چندیفالن»: گویدوقتی کسی می مثال

، یفالن»: خواهد بگویددرواقع می «خوبی نیست
 خوش»یعنی «بد نگذشت»یا « آدم بدی است

برخی برای این . (252: 1378داد، : رک) «گذشت
: 1394آبرامز، ) «ردّخلف»موضوع از اصطالح 

استفاده « تخفیف»اصطالح و برخی از  (192ـ191
در ادبیات انگلیسی،  (.68: 1385اصالنی، ) اندکرده

بیان متضاد یا اثبات با نفی، در شعرهای 
و بسامد  استبودهانگلوساکسون بسیار متداول 

 ،«بیوولف»یی دارد. برای نمونه، در منظومةباال
« گرندل هیوال»در توصیف محل« هروثگار»

آن »؛ یعنی «that is not pleasant place»: گویدمی
ه کجای اینبه جاایندر «. جای دلپذیری نیست

، از تعبیر یادشده بهره «آن جای بدی است»: بگوید
ها در گفتار معروف است که انگلیسی»برد. می

روزمره معموالً وقتی بخواهند از مطلب ناخوشایند 
یا ناپسندی سخن بگویند از این شگرد استفاده 

 .(253: 1378داد، ) «کنندمی
را که در  چهآن در این شیوه، واژگان و عبارات

گوید، معنای منفی( به مخاطب نمی) کالم هست
کند که در ظاهر کالم بلکه آن چیزی را ارائه می

دن این روش، موجب ربکارمثبت(. به معنای) نیست
کاهش بار معنای منفی یا ناخوشایند واژگان و 

های ناخوشایند و شود و بیان واژهعبارات می
تر است. آسان دارای بار معنایی منفی برای گوینده

، «او انسان گناهکاری است» برای نمونه در جملة
بار معنایی منفی دارد و جهت « گناهکار»واژۀ 
رشدن این بار معنایی ناخوشایند، از شیوۀ تسبک

«. او انسان صالحی نیست»: شودردّخلف استفاده می
ضرر »کارگیری واژۀ جای بهحافظ در بیت زیر به

 : استاستفاده کرده« سود نکرد»از لفظ « کرد



 5211ستان زمو  پاییز، 1 یاپی، پدومچهارم، شمارة  سال، یو نقد بالغ یبالغت کاربردعلمی دوفصلنامة  13

 سود نکردیار مفروش به دنیا که بسی 
 آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

 (336: 1374حافظ،)
: توان بیان کرداین جمله را به دو شکل می

؛ ب( «که یوسف را فروخت ضرر کردآن»الف( 
« ضرر»واژۀ «. ه یوسف را فروخت سود نکردکآن»

بار معنایی منفی و ناخوشایندی دارد؛ زیرا احساس 
کند، اما واژۀ خسران و زیان را در ذهن تداعی می

ی دربردارندۀ بار معنایی مثبت و خوشایند« سود»
مندشدن را به بردن و بهرهاست؛ زیرا احساس نفع

توان می ای که از این مثالآورد. نکتهذهن می
این است که معنای هر دو جمله یکسان  دریافت

است، اما این معنای یکسان همچون سکه، دو روی 
روی : تواند بیان شوددارد و به دو شیوه می

اگر  و روی ناخوشایند و منفی؛، خوشایند و مثبت
کار گوینده یا نویسنده روی ناخوشایند کالم را به

برد، تأثیری منفی بر شنونده یا خواننده بر جای 
کار برد، موجب نهد و اگر روی خوشایند را بهمی

شود. تأثیری مثبت در شنونده یا خواننده می
این مطلب را چنین  «نامهقابوس»نویسندۀ کتاب 

گویند به عبارتی و سخن بود که ب»: ستابیان کرده
که روح از شنیدن آن تازه گردد و همان سخن به 
عبارتی دیگر توان گفتن که روح تیره گردد... پس 
پشت و روی سخن نگاه باید داشت و هرچه گویی 

: 1385عنصرالمعالی، ) «بر روی نیکوتر باید گفتن
الرشید و ( و سپس حکایت خواب هارون44ـ45

کند. یکی از ه میسخن دو معبّر را با هم مقایس
همة »: الرشید گفتمعبران در تعبیر خواب هارون
: و دیگری گفت« اقربای تو پیش از تو بمیرند

، اما «تر بود از قرابات خویشخداوند دراززندگانی»
: نقل ازبه) از عبارت تا عبارت فرق بسیار است

 (.84: 1394پیروز و محرابی، 
نفی یا  از شیوۀ اثبات با، حافظ در اشعار خود

است. در ردّخلف به میزان فراوانی استفاده کرده

که مفهوم منفی « شدنپژمرده»جای واژۀ بیت زیر به
-شاداب نمی» زوال و فنا را به همراه دارد، از تعبیر

بار معنایی « شاداب»ست؛ زیرا واژۀ ابهره برده« ماند
 : مثبتی دارد

 ماندشاداب نمیدایم گل این بستان 
 ن را در وقت تواناییدریاب ضعیفا

 (545: 1374حافظ،)
 : یا

 زد رقم خیر و قبولبخت که میآن جوان
 آزاد نکردبندل پیر ندانم ز چه 

 (291: همان)
 «.اسیر کرد»جای به«آزاد نکرد»کاربرد فعل 

 مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
 یاد نکردکه از این راه بشد یار و ز ما 

 (291: همان)
 «.فراموش کرد»ای جبه«یاد نکرد»استفاده از 

 آسان نشودگرچه بر واعظ شهر این سخن 
 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

 (347: همان)

 «.سخت است»جای به «آسان نشود»کاربرد 
، 241، 237، 225: همان) همچنین رجوع کنید به

243 ،244 ،277 ،281 ،291 ،314 ،315 ،331 ،
342 ،358 ،364 ،391 ،394 ،395 ،412 ،424 ،
 (.546و  539، 523، 522، 488، 466، 459، 446

 گرفت در دیوان حافظهای کمجدول بسامد واژه

 بسامد واژه
 32 فعل منفی

 18 کم و کمتر

 13 عدد و معدود
 13 مگر

 12 ترسم
 12 گویی و گوییا

 9 بِه() بهتر
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 7 باشد
 7 امید هست

 6 دشوار/ مشکل

 6 حیف
 4 روزی

 5 گاهگهگه/ گه
 3 ظاهراً

 3 چندان

 4 شاید
 3 سزد

 2 قدری
 2 اندکی

 گرفتهای محتوایی کم. اغراض ثانوی و جنبه3ـ2
گرفت، یقین خود از حافظ با استفاده از عنصر کم

موضوعی را با ابراز نگرانی و تردید بیان 
که در اصل اعتقادی جزم به ست؛ در حالیاکرده

وع دارد، اما برای عدم وقوع یا وقوع آن موض
گرفت عمل اغراضی خاص به این شیوه از کم

توان اغراض آن است. در یک دیدگاه کلی میکرده
  .را چنین معرفی کرد

 تواضع() گرفتخودکم .5ـ3ـ2
و خُردنمایی گرفت که از آن با عناوین در خودکم

کند یاند، متکلم وانمود مخفض جناح نیز نام برده
شمارد و اغلب شکل حقیر می که خود را ناچیز و

: رک) گیردتواضعی تصنّعی به خود می
. در کتاب (217: 1381پور و دیگران، کهنمویی

به این موضوع  ،«فرهنگ اصطالحات طنز»
خُردنمایی آن است که : ستاخُردنمایی اطالق شده

نویسنده بنا بر اغراضی خود یا فردی مهم را 
صالنی، ا) اهمیت جلوه دهدخفیف، خوار و بی

(. حافظ از جمله شاعرانی است که 112: 1385
بنابر شرایطی خاص از خردنمایی برای خویش 

کند. این خردنمایی گاه برای رعایت استفاده می
جایگاه پادشاه است و گاه جهت حسن طلب که 

 : کنیمدر ادامه به مواردی از این دست، اشاره می
 به مالزمان سلطان که رساند این دعا را

 شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را بهکه 
 (199: 1374حافظ،)

در بیت فوق، حافظ در مقام فروتنی، خویشتن را 
طور بیند که دعا یا پیامش را بهدر جایگاهی نمی

واسطه به خودِ سلطان برساند، به همین مستقیم و بی
را واسطة بین خود و پادشاه « مالزمان سلطان»دلیل 

خواهد که پیامش را به می دهد و از آنانقرار می
« گدا»سلطان برسانند. در مصرع دوم نیز کاربرد واژۀ 

که تقابلی هنری و محتوایی میان سلطان عالوه بر این
گیری خُردنمایی در و گدا خلق کرده، موجب شکل

 ست.اکالم و صنعت ادبی حسن طلب نیز شده
-که پیام خود را بهحافظ از این نیز،در بیت زیر 

کند تقیم به گوش پادشاه برساند، پرهیز میطور مس
را واسطة خود و « سرای خاصحاجب خلوت»و 

خود  نفسی، شکستهدهد و در مقام پادشاه قرار می
 : خواندنشین خاک درگه پادشاه میرا گوشه

 سرای خاص بگوبه حاجب در خلوت
 نشینان خاک درگه ماستفالن ز گوشه

 (211: همان)
به  ،«غالم»با کاربرد واژۀ در بیتی دیگر، شاعر 

 خود،گرفتِ خردنمایی خود پرداخته و در مقام کم
دلیل لطف و وظیفه، خواهد که نه بهاز خواجه می

حافظ( توجه ) بلکه از روی ترحم، به غالم خویش
 و عنایت کند.

 ما را بر آستان تو بس حق خدمتست
 ای خواجه باز بین بترحم غالم را

 (211: همان)

حافظ در مقام تواضع خود را  نیز،یر در ابیات ز
« ذره»و « سوختة زار و نزار»، «نشانگدای بی»

است. این اظهار فروتنی گاهی در مقابل خوانده
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 : ممدوح( و گاه در برابر معشوق است) پادشاه
 نشان مشکل بود یاری چنانچون من گدای بی

 سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند
 (322: همان)

 ی من سوختة زار و نزاردردمند
 ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست

 (245: همان)

 ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
 من کی رسم به کوی تو کز ذره کمترم

 (419: همان)

های شعری خود گاهی حافظ در مورد ویژگی
و ارزش سرودۀ خود را  ،دهدنیز تواضع نشان می

. در مصرع اول نمایدهست بازمی چهآنکمتر از 
اطالق « حرفی چند»بیت زیر حافظ به شعر خود 

« نوشت»از فعل « سرود»جای کاربرد فعل کرده و به
که ای اینجگرفت بهست و در مقام کمابهره برده

حرفی »: گویدمی« شعر ناب و بلیغی سرود»بگوید 
 : «چند نوشت

 ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند
 کن چو مروارید بخوان ز نظمش و در گوش

 (354: همان)

کند و اما در مصرع دوم به شعر خود تفاخر می
هنر شعری خود را در جمع نقیضین به رخ 

کشد. البته گفتنی است که تفاخر مخاطب می
ای از ابیات حافظ، تفاخر در معنای موجود در پاره

منفی آن نیست؛ بلکه باور شاعر به خویشتن شعری 
شاعری خود را باور خود است؛ تا زمانی که 

 دارند.نداشته باشد، مخاطبان نیز او را باور نمی
که با اظهار جای اینشاعر به نیز،در بیت زیر 

قدسیان حتما شعر حافظ از »تفاخر و قاطعانه بگوید: 
گرفت و با استفاده از قید ، در مقام کم«کنندبر می
کاهد و با تردید و ، از قطعیت سخن می«گویی»تردیدِ 

 «.کنندگویی که شعر حافظ از بر می»گوید: واضع میت
گرفت، وقوع فعلی را محتمل ا استفاده از کمب شاعر

نموده، اما در باطن معنایی قطعی و به دور از احتمال 
است. در این مورد نیز غرض شاعر از را اراده کرده

 گرفت، اظهار فروتنی است.کارگیری کمبه
 عقل گفتآمد خروشی صبحدم از عرش می

 کنندقدسیان گویی که شعر حافظ از بر می
 (328: همان)

 تقلیل در مفهوم کثرت .3ـ3ـ2
یکی از شگردهایی که حافظ برای بیان مفهوم 

برد، تقلیل است که در گرفت از آن بهره میکم
یازد. بیشتر موارد، با تنکیر مسندالیه به آن دست می

ضی خاص تنکیر مسندالیه در علم معانی برای اغرا
شود. در شعر از جمله تحقیر و تقلیل استفاده می

اند از حسن طلب، حافظ اغراض تقلیل عبارت
هایی شرح فراق و پند و اندرز که در ادامه با مثال

 : شویماز این موارد آشنا می
 جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

 کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است
 (217: همان)

که بگوید همیشه ای اینجوق، شاعر بهدر بیت ف
گوید و زیاد جویای حاجت و احوال ما باش، می

در «. همیشه بپرس»یعنی « دمی بپرس«. »دمی بپرس»
در ظاهر مفهوم تقلیل « دمی»اگرچه واژۀ  مذکور،بیت 

 را دارد، اما مراد شاعر بیان کثرت است.
 باشریا میبدور الله قدح گیر و بی

 باشمدم صبا میببوی گل نفسی ه
 (378: همان)

اگرچه در ظاهر به « نفسی»نیز واژۀ  جاایندر 
-مفهوم تقلیل داللت دارد، اما غرض شاعر از به

نفسی همدم صبا »: کارگیری آن افادۀ کثرت است
 «.باشهمیشه همدم صبا می»یعنی: « باشمی

 ای ده تو به حافظ سحرخیزبخدا که جرعه
 شما راکه دعای صبحگاهی اثری کند 

 (199: همان)
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 «.زیاد بده»یعنی: « ای دهجرعه»
 یکدم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی
 (539: همان)

همواره »یعنی: « یکدم غریق بحر خدا شو»
 «.غریق بحر خدا شود

 به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی
 که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز

 (369: همان)
 «.های فراوانبوسه»یعنی: « نیم بوسه»

 پند و اندرز .2ـ3ـ2
های معمول بزرگان و خردمندان پند و اندرز از شیوه

برای اصالح فرد و جامعه است. با اندک توجهی به 
ادبیات ملل گوناگون، جایگاه سترگ ادبیات تعلیمی 

پند و اندرز یکی  نیز،یابیم. در ادبیات فارسی را درمی
های اصلی ادبیات تعلیمی است. به این دلیل ایهماز بن

ها گری گاه به مذاق انسانکه نصیحت و نصیحت
انگیز این نصایح آید، بیان ادبی و خیالخوش نمی

ها نقش مهمی داشته تواند در جذابیت و گیرایی آنمی
باشد. حافظ نیز برای تأثیرگذاری بیشتر کالم خود، 

ست. اعر بیان کردهپند و اندرزهایش را در هیئت ش
مخاطب اندرزهای حافظ یا معشوق است که حافظ 

خواند، با بیانی هنری او را به مهربانی با خویش فرامی
خواهد و یا ممدوح است که از او توجه و عدالت می

نیک را به  هاآنیا مردم جامعة خویش است که 
 کند.توصیه می نیک کرداریو  نهادی

رد حافظ برای پرهیز فیکی از شگردهای منحصربه
 از بیان آمرانه و استبدادی و ایجاد فضایی صمیمی به
منظور تأثیر بر مخاطب در پند و اندرزهای خود، 

گرفت از شدت و گرفت است. کماستفاده از کم
سازد که کاهد و مخاطب را قانع میتلخی زبان او می

اندرزهای خواجه را بپذیرد. حافظ با بیانی خاضعانه 
یا او را از انجام ، کندا به امری تشویق میمعشوق ر

 گرفت،کمدارد. شاعر با بیانی توأم با کاری برحذر می
 دهد که: معشوق را اندرز می

 ترا آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی
 ارزدکه شادی جهانگیری غم لشکر نمی

 (296: همان)
حافظ از بیان پند و اندرز آمرانه به معشوق 

باید روی »: که بگویدجای اینو به ،ندکپرهیز می
بهتر( ) «به»از واژۀ « خود را از مشتاقان بپوشانی

بهتر است روی خود از مشتاقان »: کنداستفاده می
شده و « باید»جانشین « به»در اینجا واژۀ «. بپوشانی

 است.از صبغة آمرانة کالم کاسته
ها را مخاطب پند و حافظ گاهی عموم انسان

دهد و این مورد در پند و خود قرار می اندرزهای
 : اندرزهای او بسامد بیشتری دارد

 چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است
 آن به که کار خود به عنایت رها کنند

 (326: همان)
ا ر«آن به که کار خود به عنایت رها کنی»

 است.کار بردهبه« باید که کار خود...»ای جبه
 دل و پاک نهاد نازنینی چو تو پاکیزه

 بهتر آن است که با مردم بد ننشینی
 (537: همان)

ای جبه«بهتر آن است که با مردم بد ننشینی»
 «.نباید با مردم بد بنشینی»

 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
 ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

 (244: همان)
مصلحت نیست که از پرده برون افتد »
 «.نباید از پرده برون افتد راز» :یعنی«راز

و گاهی شاعر به روش تجرید، خود را مخاطب 
 : دهدقرار می

 حافظا چون غم و شادی جهان درگذرست
 بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

 (416: همان)
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بهتر آن است که من خاطر خود خوش »
 «باید خاطر خود خوش دارم»ای جبه«دارم

 ن حسود ای دلغمناک نباید بود از طع
 شاید که چو وا بینی خیر تو درین باشد

 (312: همان)
کار به« حتماً»جای به«شاید»در بیت فوق نیز کلمة 

شاید خیر تو در »ست: ارفته و از قطعیت کالم کاسته
 «.حتما خیر تو در این است»جای به «این است

 اعتراض محتاطانه .3ـ3ـ2
کاری محافظهبه آن  اصطالح،رعایت احتیاط که به 

شود، یکی از مواردی است که باعث ایجاد گفته می
های او است. اعتراضگرفت در شعر حافظ شدهکم

گاهی به پادشاه یا ممدوح، گاهی به معشوق، گاهی 
به شیخ، زاهد و محتسب و گاهی به سرنوشت و 

 تقدیر است.

  اعتراض محتاطانه به پادشاه ـ
توجهی او دلیل بیبه پادشاه،های حافظ به اعتراض

نسبت به اوضاع و احوال شاعر است. غرض شاعر 
ا، هشدار و تحذیر پادشاه از هاز این اعتراض

التفاتی به حال زیردستان و بندگان و اظهار طلب بی
ها که بسیاری از این اعتراضاست. با توجه به این

دلیل شرایط بد مادی و تنگناهای معیشتی شاعر به
گرفت یکی از استفاده از کم توان گفتاست، می

شگردهای حافظ برای حسن طلب است. در ابیات 
گرفت پادشاه را از زیر، حافظ با کمک کم

توجهی به حال شاعر و دیگر زیردستان برحذر بی
 : استداشته

 پرسی و ترسم که نباشددرویش نمی
 اندیشة آمرزش و پروای ثوابت

 (215: همان)
های انهدر بیت فوق، حافظ یکی از نش

بودن آمرزش و کسب ثواب اخروی  اهمیتبی
داند و توجهی به درویش میبرای پادشاه را بی

تواند منظور از درویش در نگاهی محدودتر می
نوایی و تنگی معیشت در خود شاعر باشد که از بی

-رنج است. شاعر این انتقاد را با استفاده از کم

ت آن تا از شدّت و حدّ  است،کردهگرفت بیان 
بکاهد و از خشم پادشاه و عواقب آن در امان 

گرفت با استفاده از باشد. در بیت مذکور مفهوم کم
که جای اینست؛ یعنی بهاشکل گرفته« ترسم»واژۀ 
مطمئنم که اندیشة آمرزش و پروای ثوابت »: بگوید
کاهد و مطلب را از شدت انتقاد می« نیست

: گویدکند و میتر از حد خود بیان میضعیف
 «.ترسم که اندیشة آمرزش و پروای ثوابت نباشد»

 شودحافظ دوام وصل میسر نمی
 شاهان کم التفات به حال گدا کنند

 (326: همان)
توجهی شاهان به شاعر از بی نیز،در این بیت 

زیردستان و از جمله خود شاعر، گالیه و انتقاد 
که از شدت انتقاد بکاهد، کند، اما برای اینمی

کند و تر از حد خود بیان میوع را ضعیفموض
برد و بهره می« کم»برای نیل به این مقصود، از واژۀ 

طور قطعی و مسلّم، همة حاکمان که بهجای اینبه
توجهی به زیردستان بداند و بگوید را مصداق بی

، «کنندشاهان اصالً به حال گدایان التفات نمی»
اهان کمتر به ش»: کندگونه بیان میموضوع را این

شاعر با کمک «. کنندحال گدایان التفات می
توجهی به همة پادشاهان را مصداق بی ،گرفتکم

داند و رندانه و زیرکانه برای در رعیت نمی
ماندن از خشم پادشاه راه گریزی برای خود امان

 گذارد.باقی می
 گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی

 یا رب بیادش آور درویش پروریدن
 (463: همان)

حافظ معتقد است که شاه ، در این بیت نیز
پرورد و این درویش پروریدن را در سر نمی یحیی،

اما شاعر  است؛کردهکلی فراموش وظیفه را به
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فراموشی و غفلت پادشاه از انجام وظیفه را که 
گوید. در همان درویش پروریدن است، به قطع نمی

شکل گرفته « یگوی»گرفت با کمک واژۀ کم جااین
گویی »رود. شمار میکه از ادات شک و تردید به

حتماً »جای را به«برفت حافظ از یاد شاه یحیی
 ست.اکار بردهبه« برفت حافظ از یاد شاه یحیی

 بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصة او
 به سمع پادشه کامگار ما نرسد

 (311: همان)
ه سخن از گوش ناشنوای پادشا نیز،در این بیت 

از شنیدن حال دردمندان است. حافظ یقین دارد که 
رسد، شرح قصة غم و رنج او به گوش پادشاه نمی

از  ،«ترسم»گرفت و استفاده از واژۀ اما با کمک کم
کاهد تا با این روش از شدت و قطعیت کالم می

ترسم به سمع پادشاه »تلخی انتقاد کاسته شود. 
« رسدشاه نمیمطمئنم به سمع پاد»جای را به«نرسد

 است.کار بردهبه

  اعتراض به شیخ و زاهد و محتسب ـ
دانیم دوران زندگی حافظ یکی از گونه که میهمان

های تاریخ ایران است که ترین دورانپرآشوب
بر اوضاع سیاسی که عصر غلبة تیمور و عالوه

در »اعقاب اوست، عصر مفاسد اجتماعی نیز هست. 
پاسدار و نگهبان حقوق  عصر حافظ کسانی که باید

کنند و جامعه مردم باشند، به حقوق مردم تجاوز می
کشند. متشرعان و صوفیان با را به فساد و تباهی می

زدگی افراطی خود و عامة مردم نیز با جهالت دین
وجودآمدن این شرایط خویش گروه حاکم را در به

(. شیخ 28: 1391)فتحی کوهنجانی، « کنندیاری می
کارانی و صوفی در دیوان حافظ دغل و زاهد

دروغین و ریاکارند که دین را وسیلة ستم و 
اند و محتسب نیز امیر دنیاطلبی خود قرار داده

سختگیری چون امیر مبارزالدین محمد است که در 
او نیز در ریا و ظلم، سرآمد دوران  حافظ،اندیشة 

خویش است. حافظ اعتراض خود به ریاکاری، 
اری و ترک امیال انسانی شیخ و زاهد دتظاهر به دین

و گاه ، کندو محتسب را گاه با بیانی طنزآلود بیان می
در کالمی کامالً جدی. در بسیاری از مواردی که 

سوی شیخ، زاهد، حافظ تیر تیز انتقاد خود را به
رود، کالمش را با صوفی و محتسب نشانه می

گرفت کم برد وکار میصورتی زیرکانه بهاحتیاط و به
هایی است که با استفاده از آن، در یکی از روش

کاهد. در تمامی این ظاهر از تیزی کالم خود می
در بطن کالم حافظ اغراضی چون تمسخر، موارد، 

 خورد.تحذیر، اندوه و اعجاب به چشم می
 خندندترسم این قوم که بر دردکشان می

 در سر کار خرابات کنند ایمان را
 (211: 1374حافظ،)

در واقع همان  ،خندندقومی که بر دردکشان می
های منفور شعر زاهدان ظاهربین هستند که از چهره

شوند و در ظاهر متدین و با حافظ محسوب می
داران ریاکاری دیانت، اما در اندیشة حافظ دین

روند که آخر ایمان ظاهری و ریایی شمار میبه
ریبکاری فروشند. حافظ به فابات میخود را به خر

و دورویی آنان یقین دارد، اما برای دوری از 
کند نه با گرفت بیان میدردسر این مطلب را با کم

مطمئنم که »که بگوید جای اینقطعیت؛ یعنی به
از این تعبیر « کنندایمان را در سر کار خرابات می

ترسم که ایمان را در سر کار خرابات »: بردبهره می
گرفت با ر بیت بعد نیز کمو د جاایندر «. کنند

 است.کمک واژۀ ترسم ایجاد شده
 ای نبرد روز بازخواستترسم که صرفه

 نان حالل شیخ ز آب حرام ما
 (212: همان)

داران مخاطب حافظ دین نیز،در بیت زیر 
 مواعظ،نمایانی است که بر منابر و ریاکار و مذهبی

یق کنند و به توبه تشودیگران را از منکرات نهی می
نمایند، اما خود که در منجالب و تحریض می
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ورند، قصد ندارند از ها غوطهها و بدیپلیدی
اعمال و نیات نفسانی و شیطانی خود دست بکشند 

انتقاد حافظ از کسانی است که دیگران  و توبه کنند.
که خود بیشتر از درحالی ،خوانندرا به توبه فرامی

ناهان کشیدن از گهر کسی به توبه و دست
ماندن از عواقب ننیازمندند، اما باز هم برای در اما

گرفت از تندی آن این انتقاد، با استفاده از کم
توبه فرمایان خود »که بگوید جای اینکاهد و بهمی

برد و بهره می« کمتر»از واژۀ « کننداصالً توبه نمی
 : کندتر از حد خود بیان میمطلب را فروتر و مالیم

 دارم ز دانشمند مجلس بازپرسمشکلی 
 کنندفرمایان چرا خود توبه کمتر میتوبه

 (328: همان)
فرمایان شاعر معتقد است که توبه نیز،در ادامه 

به روز داوری و قیامت هیچ اعتقادی ندارند؛ چون 
اگر به آخرت و حساب و کتاب اعمال خود اعتقاد 
 داشتند در کردار خود این همه فریب و دغل به کار

فرمایان اعتقادی توبهکه حافظ به بیبستند. با آننمی
ریاکار به روز داوری یقین کامل دارد، اما باز هم 

گوییا »کاهد. گرفت از قطعیت کالم خود میبا کم
 «.دارندحتماً باور نمی»: یعنی «دارندباور نمی

 دارند روز داوریگوییا باور نمی
 کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می

 (328: همان)
پوشان ریاکار، شیخ و از خرقه نیز،در ابیات زیر 

 : کندگرفت انتقاد میواعظ با استفاده از کم
 پوشانخدا را کم نشین با خرقه

 سامان مپوشانرخ از رندان بی
 (459: همان)

 «.اصالً ننشین»ای جبه «کم نشین»
 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

 الوس و کرامت برخاستکآتش از خرقة س
 (211: همان)

 «.حتماً جان ببری»ای جبه«مگر جان ببری»

 ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
 یا جام باده یا قصه کوتاه

 (482: همان)
 «.شناسیماصالً نمی»ای جبه«کمتر شناسیم»

  اعتراض به معشوق ـ
نیافتنی در سبک عراقی معشوق مقامی واال و دست

و کار عاشق  استغنا،ردن و اظهار دارد و کار او نازک
که گویی  جاآنابراز نیازمندی و وابستگی است تا 

چشمی از حیات و وجود عاشق به توجه و گوشه
و عاشق حق ندارد که  وابسته استجانب معشوق 

از درد فراق بنالد یا از معشوق گالیه و شکایتی 
معشوق  نیز،داشته باشد. در مکتب شعری حافظ 

است و جایگاه او چنان باالست که نیافتنی دست
شود. معشوق در گاه با معبود اشتباه گرفته می

های حافظ سراسر جور و جفاست و کارش غزل
پوشاندن از گزیدن از عاشق و رویاعراض و دوری

اوست و عاشق مجبور به تحمل درد فراق و سوز 
و گدازهای حاصل از هجران و ستم و سنگدلی 

ق بخواهد از معشوق و اگر عاش است،معشوق 
شکایت یا انتقادی کند، برای پرهیز از رنجاندن 

های مختلفی بهره معشوق یا خشم او از روش
 گرفت است.ها استفاده از کمبرد که یکی از آنمی

 نگرفت در تو گریة حافظ به هیچ روی
 حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

 (244: همان)
در شعر  های بارز معشوقیکی از ویژگی

رحمی او نسبت به سنگدلی و بی، کالسیک فارسی
عاشق و احساسات و عواطف اوست. حافظ از دل 

تر و نفوذناپذیرتر معشوق که از سنگ خاره سخت
نکردن خاطر  اما برای مکدّر دارد؛است، گالیه 

معشوق و نرنجاندن او این اعتراض و گالیه را نه 
کم از »کند. با تندی، بلکه با شدت کمتری بیان می

تر از بدتر و سخت»جای را به«سنگ خاره نیست
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کار برده و با این روش، به« سنگ خاره است
 ست.امطلب را فروتر از حد واقعی خود بیان کرده
 علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

 ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد
 (281: همان)

وجود عاشق چون خرمنی است که هر لحظه 
ممکن است آتش معشوق در آن بگیرد و نیست و 

های نابودش سازد. علم و فضل و عقل نیز از داشته
وجودی معشوق است که ممکن است در عشق 

شاعر در  دلیل،محو شوند و زوال یابند. به همین 
این بیت نگران است که چشمان مستانة معشوق 
علم و فضل او را به یغما ببرد، اما اگرچه به قطعیت 

گرفت بیان ین موضوع ایمان دارد، ولی آن را با کما
« حتماً به یغما ببرد»که بگوید جای اینکند و بهمی

 «ترسم به یغما ببرد»کند که: چنین بیان می
 فرمایددر حق من لبت این لطف که می

 سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این
 (472: همان)

 «.از اینخیلی بهتر »جای به «قدری بهتر از این»
 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
 (349: همان)

وفایی و عهدشکنی معشوق جفاکار نیز از بی
مضامین پرتکرار غزل فارسی و اشعار حافظ است 

ماندن و متعهدبودن به باقی و بر سر عهد و پیمان
های اصلی عاشق دلسوخته از مشخصه معشوق،
ه معشوق راه و رسم کحافظ نیز از ایناست. 

آورد، معترض جای نمیوفاداری را درست به
طور صریح و قاطع ه بهکی اینجااما به؛ است

« آیدالً برنمیاین کار از خوبرویان اص»بگوید که 
: گویدکند و میگرفت بیان میسخن خود را با کم

 «.ز خوبرویان این کار کمتر آید»
 ت ناسزایان کم رسدتا به گیسوی تو دس

 ای در ذکر یارب یارب استهر دلی از حلقه
 (216: همان)

دست »جای به «دست ناسزایان کم رسد»
 «.ناسزایان هرگز نرسد

 بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست
 که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

 (371: همان)
 «.حتماً گشاید»جای به «مگر گشاید»

  اعتراض به تقدیر ـ
از مضامینی  تقدیر،دهای فلسفی و اعتراض به در

های شعر فارسی تا دوران است که از نخستین دوره
شاعر هنگامی که در »است. معاصر رواج داشته

های عالم هستی و ها و دوگانگیبرابر تناقض
گیرد، شمار فلسفی قرار میهای بیمعماها و پرسش

یابد، کننده و همراه با یقین بخی قانعآنکه پاسبی
شود و سر به اعتراض و گاه غرق حیرت می

(. 229: 1397نظری و دیگران، ) «داردعصیان برمی
تأمالت فلسفی و نارضایتی از تقدیر در شعر حافظ 

خورد و یکی از مضامین پرتکرار شم میچ به نیز،
شعر اوست. این تأمالت فلسفی گاه همراه با 

که  و هنر حافظ این است است،اعتراض به معبود 
های فلسفی را با طبع لطیف و گونه اعتراضاین

شکلی و به شعر،شاعرانة خویش در لباس آراستة 
هنرمندانه ارائه کند تا به ترک ادب شرعی دچار 

جای آورد. یکی از نشود و ادب بندگی را به
های هایی که حافظ برای تلطیف اعتراضروش

ت گرفگیرد، استفاده از کمکار میفلسفی خود به
تندی و  شودگرفت باعث میاست. کاربرد کم

تا پروایی که چاشنی همیشگی اعتراض است، بی
گونه کاهش یابد و ادب و نزاکت با این حدی

در بیت زیر،  ها توأم شود؛ برای نمونهاعتراض
حافظ قسمت ازلی را اصالً به وفق رضای خود 

گیرد، اما با کمک مفهوم داند و به آن خرده مینمی
ست، این اایجاد شده« اندکی»گرفت که با واژۀ کم

تر و نارضایتی از قسمت و سرنوشت را سبک
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کند تا از تلخی تر از حد خود بیان میمالیم
 : اعتراض بکاهد و ادب بندگی را نیز رعایت کند

 چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
 نه به وفق رضاست خرده مگیر اندکیگر 

 (367: 1374 حافظ،)
گر اصالً »: یعنی «دکی نه به وفق رضاستگر ان»

 «.به وفق رضا نیست

 اعتبار چندانعهد و پیمان فلک را نیست 
 عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

 (431: همان)
در بیت فوق نیز، حافظ عهد و پیمان فلک را 

توان داند و معتقد است که هرگز نمیاعتبار میبی
اما این مفهوم را  به عهد و پیمان فلک اعتماد کرد،

کند و گرفت بیان مینه با قطعیت، بلکه با کمک کم
عهد و پیمان فلک اصالً »ه بگوید کجای اینبه

چندان »: گویدمی« اعتبار استاعتبار ندارد یا بی
 «.اعتبار ندارد

 گرفتشناختی کم. کارکرد زیبایی2ـ2
  های لفظی و معناییتناسب

شک، بی»است و  اساس و جوهرۀ کالم ادبی زبان
شته هر شاعری که به عنصر زبان تسلط بیشتری دا

تری به واژگان و تر و ظریفباشد، با دید عمیق
نگرد و ابزار فراوان و کاررفته در کالم میهعناصر ب

تری برای بیان افکار و احساسات خود در متنوع
اختیار دارد و در خلق اشعاری با جوهرۀ ادبی غنی، 

: 1393کالهچیان و آرتا، ) «د بودتر خواهکامیاب
(. یکی از اهداف کالم ادبی، تأثیر بر نفوس و 112

رو، کالم ادبی باید از سخن اذهان است؛ از این
های عادی و روزمره فراتر باشد و جنبه

ای داشته باشد. به همین سبب، شناختی ویژهزیبایی
سرایان از دیرباز تاکنون در گویندگان و سخن

های لفظیِ کالم خویش عایت تناسبزیبایی و ر
کارگرفتن کلمات مناسب و سنجیده کوشیده و با به

حافظ نیز اند. به سخن خود رونق خاصی بخشیده
در رعایت ظرایف ادبی و ، با نگاه ریزبین خود

ها و عبارات تالش پیوستگی معنایی و لفظی واژه
ترین شاعران کرده و از این نظر در ردیف بزرگ

کاررفته در های بهی است. عناصر و واژهفارس زبان
به لحاظ داشتن انسجام همچون  حافظ،ابیات 

عناصر یک ساختمان است که هر کدام درست در 
اند و از این نظر روابط ظریف جای خود نشسته
های ادبی، لفظی و معنایی خاصی هنری و پیوستگی
که با توسل به آن  راهکارهاییدارند. یکی از 

خوبی های هنری کالم حافظ را بهسبتوان تنامی
گرفت اثبات کرد، روابط لفظی و معنایی واژگان کم

با دیگر اجزاء و عناصر کالم است. برای نمونه، 
، «گویی»واژۀ  حافظ در بیت زیر با استفاده از

گویی که »است. گرفت را ایجاد کردهمفهوم کم
حتماً که »: یعنی«پستة تو سخن در شکر گرفت

، اما در اینجا شاعر «سخن در شکر گرفتپستة تو 
، «گویی»ین واژۀ ب« حتماً»ای جبه«گویی»با کاربرد 

های موجود در بیت مانند با برخی از واژه
و... ایهام تناسب ایجاد کرده و از « سخن»، «عبارت»

 ست.ااین حیث بر زیبایی و انسجام کالم افزوده
 شیرین دلفریب عبارتزنهار از آن 

 در شکر گرفت سخنستة تو که پ گویی
 (252: 1374حافظ،)

گویی( با ) «گوییا»همچنین در بیت زیر واژۀ 
 ایهام تناسب دارد.« شنید»و « لب»های واژه
 و صدهزاران خنده آمد گل به باغ لبیبا 

 شنیدای بویی در گوشه گوییااز کریمی 
 (355: همان)

در بیت زیر نیز شاعر، با قطعیت معتقد است که 
؛ زیرا آنان «دردم را از طبیبان مدعی پنهان کنمباید »

از درمان دردهای فلسفی و روحی دیگران ناتوانند 
و در ارشاد و دستگیری و رفع موانع روحی و 
معنوی سالکان فقط ادعای پوچ دارند؛ اما حافظ در 
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کاهد و از قطعیت کالم خود می نیز،این بیت 
ت بهتر اس»کند که گرفت بیان میصورت کمبه

« باید»جای و به« دردم را از طبیبان مدعی پنهان کنم
 : کنداستفاده می« بِه»از 

 مدعی طبیبانز  به م نهفتهدرد
 کنند دواباشد که از خزانه غیبم 

 (326: همان)
شود که موجب می« باید»جای به« بِه»کاربرد 

های معنایی ظریف و زیبایی بین این واژه تناسب
، «درد»های و واژه« یافتندبهبو»نای ثانویة در مع

 ایجاد شود.« طبیب»و « دوا»
 ریزدمیخلق  خونروی و مژگانت می

 فرو مانی ترسمتروی جانا می تیز
 (528: همان)

شاعر با استفاده از واژۀ  نیز،در این بیت 
تر از حد خود بیان ، مطلب را ضعیف«ترسم»

حتماً »، یعنی «ترسمت فرو مانی»: استکرده
خوانندۀ تیزبین با دقت در روابط معنایی  «.فرومانی

یابد که کاربرد درمی بیت،کاررفته در های بهواژه
موجب « حتماً»ای جبه« ترسم»هنرمندانه و رندانة 

ست تا روابط معنایی هنری و ظریفی بین این اشده
« تیز»و «ریختنخون»های دیگر مانند واژه با واژه

توأم « تیز»شمشیِر با « ریختنخون»ایجاد شود؛ زیرا 
 است.« ترس»با 

 جانت بستانمگویی بدهم کامت و 
 ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

 (531: همان)
در واقع برای  ،در بیت فوق نیز استفاده از واژۀ 

یکی خلق مفهوم : رسیدن به دو هدف است
گرفت و دیگر ایجاد تناسب معنایی میان واژۀ کم
یا « جان ستاندن»؛ زیرا «ستاندنجان»با « ترس»

 است.« ترس»مرگ همراه با 
جای ا بهر«خردیکم»شاعر در بیت زیر نیز 

ه عالوه بر آفرینش مفهوم ، ککار بردهبه« خردیبی»

رابطة هنری دارد و آرایة « بیش»گرفت، با واژۀ کم
 است.تضاد را ایجاد کرده

  سامان راسران خوان من بیشاه شوریده
 مبیشمه عالم خردی از هکمزان که در 

 (427: همان)

 گیرینتیجه
رو، بررسی سازوکارها و هدف اصلی جستار پیش

گرفت در اشعار حافظ بود. تحلیل کارکردهای کم
اختصار پژوهش شامل مواردی است که به برآیند

 شود.بیان می
گرفت شده از کمدر تعاریف ارائه ـ

که شود؛ از جمله اینهایی دیده میمشابهت
نمایی و ت، نقطة مقابل اغراق یا بزرگگرفکم

تر از حد خود تر و مالیممطلبی را ضعیف
گرفت، کاربرد متن در غیرمعنای کردن است. کمبیان

معنای گفتن چیزی شود و بهحقیقی خود تلقی می
گرفت در رو، کمو ارادۀ معنای دیگر است؛ از این

مشارکت خواننده در معناافزایی به اثر ادبی سهم 
نظران سزایی دارد. همچنین برخی از صاحبهب

اند و این گرفت کارکرد طنز قائل شدهبرای کم
هزل و  آمیزدر متون طنزبیشتر  را ترفند ادبی

تأثیری کارکرد آن را خلق  کنند ووجو میجست
 دانند.میآمیز سخره
گرفت، شگرد حافظ برای خلق مفهوم کم ـ

را  هاآنکه هاست ری از واژهس کارگیری یکبه
های ایم. بررسینام نهاده« گرفتهای کمواژه»

آماری این پژوهش بیانگر آن است که در دیوان 
گرفت استفاده شده که بسامد واژۀ کم 19حافظ از 

ها دایرۀ با یکدیگر متفاوت است. این واژه هاآن
نهایت نیستند دهند؛ یعنی بیای را تشکیل میبسته

محدودی از الفاظ و شامل تعداد مشخص و 
استفاده از فعل گرفت شوند. در میان الفاظ کممی

و کمتر، عدد و معدود، مگر، ترسم،  ، کممنفی
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 به( بیشترین کاربرد را دارند.) گویی و گوییا و بهتر
گرفت ترین هدف حافظ در استفاده از کممهم ـ

ها و انتقادهاست. رعایت احتیاط در اعتراض
پادشاه، شیخ، زاهد و  های اومخاطب اعتراض

شاعر این انتقادها را با استفاده از معشوق است. 
تا از تندی و  است،کردهگرفت بیان کم

ناخوشایندی آن بکاهد و از خشم مخاطب و 
گرفت باعث عواقب آن در امان باشد. کاربرد کم

پروایی که چاشنی همیشگی شود، تندی و بیمی
دب و کاهش یابد و ا تا حدیاعتراض است، 

. حافظ در ها توأم شودگونه اعتراضنزاکت با این
پند و اندرزها نیز برای پرهیز از بیان استبدادی و 

 مخاطب،تعدیل صبغة آمرانة کالم و تأثیر بیشتر بر 
است. همچنین بیان گرفت استفاده کردهاز کم
انگاشت خود در برابر خفض جناح( و کم) تواضع

-ی محتوایی کممخاطب، یکی دیگر از کارکردها

 رود.شمار میگرفت به
شناختی، روابط لفظی و از دیدگاه زیبایی ـ

گرفت با دیگر اجزاء و عناصر کالم معنایی واژۀ کم
است که با  راهکارهاییتأمل است و یکی از  قابل

توان هنر حافظ را در رعایت توسل به آن می
خوبی اثبات کرد. هدف به، های هنری کالمتناسب
های کارگیری آگاهانه و تعّمدی واژهاز بهحافظ 

کردن گرفت، ایجاد روابط ظریف هنری و غنیکم
 جنبة ادبی اشعار خویش است.
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