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 چکیده

لمّع دراصطالح ادب، از فنون و ابداعات شعر فارسی م
وعبارت از این است که شاعر شعر خود را 

عربی( بسراید.  ی، به دو زبان )غالباً فارسی وطورتلفیقهب
ملمّع را ابوالحسن شهید بن حسین بلخی  نخستین شعر

 (329حکیم وشاعرمعاصر با رودکی )متوفای 
دوره های بعد مولوی، سعدی، حافظ،  است. درسروده

کرمانی وفخرالدین عراقی از کسانی هستند که خواجوی
رپژوهش حاضر که به ما د. انددستی در شعر ملمّع داشته

پی پاسخ به  شود، درروش توصیفی ـ تحلیلی انجام می
 این پرسش هستیم که صوَر بالغی درملمّعات حافظ در

راین پژوهش، پس د چه سطحی از ارزش بالغی است؟
عناصر مشخص شد که  از بررسی شعرهای عربی حافظ

ها، درعین حال که قابل مقایسه با شاعران نکته آن بالغی
ة دقایق رندان ز عرب نیست، خالی ازظرافت ها وپردا

ساختار  در قالبزبانی هم نیست. ریختن الفاظ عربی 
های متعدد ادبی، در کناردر کناذهنی و زبانی فارسی 

کند تا عربیات حافظ را در ترازوی بالغت سنگین می
ی از شعرهای عربی او را مانند اتوان پارهکه می جاآن

 .و درمواقع مختلف استفاده کرد زدزبانش اشعر فارسی

بالغت، حافظ،  یترازو ،بالغی یهاهیآرا :هاهواژکلید

 .ملمّع شعر
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Abstract 
Bilingual poetry (Molamma’) in the literature, it 

is one of the techniques and innovations of 

Persian poetry. And it means that the poet will 

make his poetry in two languages (often Persian 

and Arabic). The first Bilingual poetry was 

written by Abu Al-Hasan Shahid ibn Husain 

Balkhi the sage and poet of Contemporary with 

Rudaki (d. 329). In the following periods, we can 

mention Molavi, Sa'di, Hafez, Khajoy Kermani 

and Fakhr al-Din al-Iraqi. In this Research that 

done an analytical- descriptive method, we are 

looking for answer that question: What is the 

level of rhetorical images of Hafiz's bilingual 

poetry? In this study, we conclude that: The 

rhetorical images in Hafez's bilingual poetry 

have some delicate and valuable aspects. Putting 

Arabic words in the form of Farsi mental and 

linguistic structure. And also, rhetorical devices 

show the Arabic poetry of Hafez rhetorically 

valuable.  

Keywords: Rhetorical Device, Rhetorical Scale, 

Hafez, Bilingual Poetry (Molamma’). 
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 مقدمه
شعر فارسی،  عربی در های تاثیر شعریکی از جلوه

مأخوذ است »وجود شعر ملمّع است. ملمّع در لغت 
و باقی  شده،ی گیاه که خشک ااز لـُمعَه به معنی پاره

وشو خشک شست ه درتر باشد یا قسمتی از عضو ک
ست وهمچنان بخشی از صفحة کاغذ و پارچه امانده

که روشن و درخشان و قسمت دیگرش و نظایر آن
ـُمعه به  کلمةتاریک و مکدّر باشد. پس  ملمّع یا ل

معنی چیزی است که از دو بخش ممتاز ترکیب شده 
 (.112 :1389)همایی، « باشد

شعر فنون و ابداعات  ملمّع دراصطالح ادب، از
را  شعر خودعبارت از این است که شاعر و فارسی

تلفیقی، به دو زبان )غالباً فارسی وعربی( طور به
بسراید. این تلفیق ممکن است به صورت 

 ثابت باشد یا متغیر و بدون نظم ثابت. ویکنواخت 
های در نوع اول، شعر ممکن است به صورت

 زیر ساخته شود:

 )سعدی(:یک بیت فارسی و یک بیت عربی  ـ

 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
 به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

ی ی حبیبًا ُمعِرضًا َعنِّ  کتاٌب بالٌغ ِمنِّ
ی َعَلی َعهِدی و میثاِقی  أِن اْفَعْل ما َتَری إنِّ

 نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت
 بندم به سالوسی و زرّاقیکه خود را بر تو می

ه ماِبی  أِخاّلئی و َاحباِبی َذُروا ِمن ُحبِّ
اِقی  َمریُض الِعشِق ال َیبَری و ال َیشُکو اَلی الرَّ

 نشان عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد
 گیرد نه صاحب درد عشاقیتو را گر خواب می

  َو اْسِقِنی کأَسا و َدْع ما فیه َمسموَماَل ُقِم امْ 
ِذی َتسَقی َفَعی مِّ َتریاقیأما أنَت الَّ  ُن السَّ

 قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده
 مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی

ا َیدَر ماَشأنی اِنی و لمَّ  َسَعی ِفی َهتِکی الشَّ
 أنا الَمجنوُن ال َاعَبا ِبإحراِق و إغراق

 مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداری
 یمگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخالق

 َلِقیُت ااُلْسَد ِفی الغاباِت ال َتقَوی َعَلی صیِدی
بْـُی فی شیراَز َیسِبیِنی ِبَاحداق  و َهَذا الظَّ

 نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان
 بمیرد تشنه مستسقِیّ و دریا همچنان باقی

 (893: 1385)فروغی، 
در شاعری سعدی که  و هنرچیره دستی  از

نده قابل مشاهده است، خیره کن طوربه جااین
استقالل ابیات فارسی ازعربی است به نحوی که 

 و تمامیک غزل کامل  شوند،اگر جداگانه نوشته 
است. همچنین ابیات عربی را هم اگر جداگانه 
بخوانیم، خود یک شعر مستقل است. بیت آخر 
شعر به وضوح مقطع شعر است، اما بیت آخر 

تواند ستگی میاست که به شایچنان آمده نیزعربی 
  باشد. مستقلیمقطع شعر عربی 

 یک مصرع فارسی و مصرع دیگر عربی:ـ 

 ها یک دم برآسودی تنموقت
 قاَل َموالِئی ِلَطرِفی ال َتَنْم 

 ِاْسِقیاِنی و دَعاِنی ِافَتِضْح 
 عشق و مستوری نیامیزد به هم

 ما به مسکینی سالح انداختیم
لَ  وا قتَل َمن َالَقی السَّ  ْم ال ُتِحلُّ

 یا غریَب الُحسِن ِرْفقًا ِبالَغریب
 خون درویشان مریز ای محتشم

 گر نکردستی به خونم پنجه تیز
 ما ِلذاَک الَکفِّ َمخضوبًا ِبَدمْ 

 َقد َمَلکَت القلَب ُملکًا داِئماً 
 خواهی اکنون عدل کن خواهی ستم

 ایمگر بخوانی ور برانی بنده
 ال ُاباِلی إن َدَعا ِلی أو َشَتْم 

 یَب الباِن ما هذا الُوقوف؟یا قض
 خواهی بچم...گر خالف سرو می

 (751)همان: 
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این غزل نیز که از سعدی است تا آخر به همین 
جالب توجه در این شعر که ة ترتیب است. اما نکت

این سردار  العادۀفوقحکایت از چیرگی و مهارت 
ای عربی و فارسی هسخن دارد این است که مصرع

است. در بیت کرده جاجابه دریطور ضربهرا ب
مصرع دوم عربی است و  مصرع اول فارسی و اول،

مصرع اول عربی و مصرع دوم فارسی  بعد،یت ب در
که شعر  ادامه دارد تا آخر چنانهماست. این تغییر 

شعری  است وبا یک مصرع عربی به پایان رسیده
که با فارسی شروع شده بود پایانش به عربی است. 

است که ان با مهارت انجام شدهاین روش چن
توان آن را نوعی خاص از شعر دو زبانه )ملمّع( می

 به حساب آورد.
همچنین ممکن است مصرع اول فارسی  

 و مصرع دوم عربی باشد، مانند این شعر حافظ:
 از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

ی رأیُت َدهرًا ِمن ِهجرَک الِقیاَمه  إنِّ
 دیده صد عالمتدارم من از فراقش در 

 َلیسْت ُدموُع َعیِنی هذا َلنا الَعالَمه
 هر چند کآزمودم از وی نبود سودم

داَمه ْت ِبه النَّ ب َحلَّ َب الُمَجرَّ  …َمن َجرَّ
 (276: 1381)قزوینی و غنی، 

 حدائق السحرملمّع، چنان که  شعر در
نویسد، ممکن است دو بیت فارسی و دو بیت می

ده بیت عربی باشد. اما عربی یا ده بیت فارسی و 
 تواند درملمّع متغیر، مصاریع یا ابیات عربی می در

شعر زیر،  آورده شود، مثالً در جاهای مختلف شعر
مطلع( و مصرع  دردربیت اول )عربی یک مصرع 

 است. تخلّص( آمدهبیت  دردیگر در بیت آخر )
ها الّساقی أِدْر کأسًا و ناِولها  أال یا أیُّ

 …هاود اول ولی افتاد مشکلکه عشق آسان نم
 خواهی از او غایب مشو حافظحضوری گر همی

نیا و أْهِملها  َمَتی ما َتْلَق َمن َتهَوی َدِع الدُّ
 (51)همان: 

نیز ممکن است یک مصرع یا یک بیت عربی 
 الیالبه به صورت پراکنده و در ،یا بیش از این

 مانند )حافظ(: ، باشدآمده شعر 
لییا َمبَسمًا ُیحاِک   ی ُدرجًا ِمَن الّلّ

 یا رب! چه درخور آمد گِردش خط هاللی!
 دهد فریبمحالی خیال وصلت خوش می

 تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
 می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم

 نومید کی توان بود از لطف الیزالی... 
 صافیست جام خاطر در دور آصف عهد

 ی ِمَن الُزالِل ُقْم َفاْسِقِنی َرحیقًا َاصَف 
ه الُملُک  ه و ِجدِّ  َقد َتباَهی ِمن َجدِّ

 یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
 مسندفروز دولت کانِ شکوه و شوکت

 برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی
 (512)همان: 
در این نوع ملمّع، نظم معیّنی وجود  هر حالبه 

 ممکن است ایجاد شود.  هر شکلیندارد و به 

استاد همایی استفاده  از سخنگونه که آن
شود، نخستین شعر ملمّع را ابوالحسن شهید بن می

با  و معاصرحسین بلخی حکیم و شاعر معروف 
از ملمّع گویی درشعرفارسی » است.رودکی سروده

 و یکیاول قرن چهارم هجری شروع شده نیمة 
گویان بزرگ آن زمان ابوالحسن شهید بن ازملمّع

است که با  ی حکیم وشاعر معروفحسین بلخ
در از وی  و پیش( معاصر بود 329رودکی )متوفای 

 :1389)همایی، « وفات یافت 325سال  حدود
های بعد به ترتیب، مولوی، از شعرای دوره» (.112

سعدی، حافظ، خواجوی کرمانی، ابن یمین و 
فخرالدین عراقی بیش از دیگر شاعران معاصر 

لمّع عنایت خاطر خویش به سرودن اشعار م
  (.151 :1392 ،)خبازها «اندداشته
الزم به گفتن است که شعر ملمّع تنها شامل  

همراهی فارسی با عربی نیست، بلکه تلفیق فارسی 
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شعر  در تعریفو ترکی یا فارسی و زبان دیگر هم 
ونه که برخی شعرهای گگیرد، همانملمّع قرار می

ـ ترکی  ملمّع مولوی، فارسی ـ عربی و فارسی
ای از ملمّع فارسی ـ ترکی است. شعر زیر نمونه

 ها ترکی است:مولوی است که نیم مصرع
 دانی چرا به عالم، یالقیز سنی سئور من

 چون در بَرَم نیایی، اندر غمت ئولر من
 من یار با وفایم، بر من جفا قیلورسن

 گر تو مرا نخواهی، من خود سنی دیلر من
 دل از آنمروی چو ماه داری، من شاد

 زان شکر لبانت، بیر ئوپکنگ دیلر من
 تو همچو شیر مستی، داخی قانیم ایچرسن

 من چون سگان کویت، دنبال تو گزر من...
 (.36 :1389 )محمدزاده صدیق،

همچنین گاهی شعر ملمّع از سه زبان تلفیق 
)سه « مثلثات» شده است؛ این چنین شعرهایی را

تفنّنات شعری  زمثلّثات یکی ا» گویند.زبانه( می
است که مبدع و مبتکر آن سعدی است و پیش از 

(. 41 :1382پژوه، دانش« )او سابقه نداشته است
سعدی است با تلفیق زبان  مثلّثات، شعر نمونة

 گویش شیرازی: فارسی وعربی و
 خلیلی الُهَدی َانَجی و َاصَلح

 ولکن َمن َهداُه اللُه َافَلح
 نصیحت نیکبختان گوش گیرند

 مان پند درویشان پذیرندحکی
 ُگش َاتُهن دار َاَغت خاِطر َنَرنِزت

 که ُثخِنی عاقلی ده بار ُاَثنِزت...
 (1118: 1385)فروغی، 

پند بدار )یا  ]ینا[گوش به » معنی بیت سوم:
ها بدار یا بده، مطابق نسخه بدل( اگر گوش به این

سخنی  ]مطابق این پند] رنجد، کهتو را خاطر نمی
 (.11 :1391)صادقی، « سنجدده بار میعاقلی  را

( معاصر با 672ـ614که مولوی )با توجه به این
است، « مثلّثات»دارای  ( و او نیز691ـ616سعدی )

پژوه مبنی بر محترم، آقای دانش  نویسندۀادعای 
مبتکر این نوع شعر سعدی است، محل تردید  کهاین

 هایزبانغزل سه زبانه از  در یکاست. مولوی 
 است:کردهرسی و عربی و یونانی استفاده فا

 افندس مسین کاغا یومیندن
 کابیکینونین کالی زویمسن

 یتی بیرسس یتی قومسس
 بیمی تی پاتیس بیمی تی خسس

 هله دل من هله جان من
 هله این من هله آن من

 هله خان من هله مان من
 هله گنج من هله کان من

 هذا سّیدی هذا َسَندی
 َددیهذا َسَکنی هذا مَ 

 هذا َکَنفی هذا َعَمدی
 هذا َاَزلی هذا َابَــدی...

معنی بیت اول: سرورم! دوستت دارم، از این »
 شود.می زیباتررو حیات ما بهتر و 

معنی بیت دوم: چرا بازنگشتی؟ چرا جنگ را 
به صدا درآوردی؟ بگو چرا در پیچ و تابی؟ چه کم 

 «داری؟
 (26 :1392 ،خلیلی جهرمی، رزمجو نیّری،)

معاصر محلی  در شعرجا دارد اشاره کنم که 
نام نوعی شعر است که یک مصراع « ملمّع» عراق،

آن فصیح و مصرع دیگرش عامیانه است. این نوع 
 بر آنهای اخیر ابداع شده و این نام را شعر در دهه

لّمع من الشعرالشعبي العراقي الذي مال» اند.گذاشته
مّکنین في اللغة العربیة ابتکره بعض الشعراء العراقیین المت

الفصحی و العامیة وهذا الّلون من الّشعر یتبع الوزن الذي 
یجاریه، و یدخل في نظم هذا النوع من الشعر الفصیح و 
العامي في بیت واحد، إذ یکون الصدر قریضا و العجز 
زجال شعبیا أو العکس بالعکس، کما ذکر األستاذ ماجد 

راقي، الطبعة األولی شبر في کتابه: األدب الشعبي الع
. نحو )شیخ 511، دار کوفان، لندن، صفحة 5991

 عبداألمیر الحیدری(:
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 یا إخَوتي قد َدَهْتني الیوَم کارثةٌ 
 و اْرُجوُکْم اْتِسْکُتوْن َو اْحـِچي الَقِضّیةْ 

 عیناي قد نظرْت حوراَء سافرةً 
ْه...  «ِتْشَبه الَبدِر التاْم ِمْن ِیِشْع َضَیّ

 (www.gov.krd/a/d.aspx، 5001مه، )عدنان جواد طع
ام بالیی شده معنی: ای برادران من! امروزگرفتار

کنم ساکت باشید تا قضیه را برای می و خواهش
شما بیان کنم: چشمانم زیبارویی را برون از پرده 

 دید که مانند ماه شب چهارده درخشان بود.

  قیتحق ةنیشیپ
از  شعر حافظمصاریع عربی  در مورد ابیات و

 شدگذاری بالغی، چندان که جستجو ارزش جهت
کلی، تحقیقاتی  طور. اما بهنشد چیزی یافت
است که کم و بیش با عربیات حافظ صورت گرفته

توان به موارد زیر می هاآن جملة؛ از ط استمرتب
 اشاره کرد: 

های یعرب، 1396علی موسوی گرمارودی، 
، تهران، طهوری. آقای 1، چاپ دیوان حافظ

 شعر حافظکتاب عبارات عربی  در اینگرمارودی 
 استپرداختهرا از نظر معنایی بررسی وتحلیل

حافظ و نصراهلل شاملی و عسکر علی کرمی، 
(. www.drshameli.ir) ،1392، او شعر عربی

پژوهش خود، به شعرعربی  نویسندگان مقاله در
دستی شاعر های آن و میزان چیرهیحافظ و ویژگ

 ردازند.پدر آن می
مفاهیم شعر تازی در ، 1387مهدی ممتحن، 

، فصلنامه مطالعات ادبیات غزلیات حافظ سایة
)ادبیات تطبیقی(، دانشگاه آزاد اسالمی  تطبیقی

. 228ـ  213، ص  8 شمارۀجیرفت، سال دوم، 
اس اقتب ای انتقال وهدراین مقاله نویسنده به جنبه

 است.حافظ پرداخته در شعرمضمونی 
 هایغزلبررسی تطبیقی  ،1392 رضا خبازها،
، حافظ عدی وس ملّمع هایغزلملمّع جامی با 

فارسی،  و نثرشناسی نظم تخصصی سبک فصلنامة

. 169ـ149، صص19سال ششم، شمارۀ اول، پیاپی 
شش  این مقاله، ملمّعات شاعران نامبرده را در

ارتباط مصراع  » ،«ملمّعات ساختار» بخش کلی:
نقد » ،«کاربردهای ملمّع» ،«عربی با مصراع فارسی

بررسی کرده و « ای مناسب ملمّعهآرایه» و« ملمّع
های اقتباس، تشبیه و در بخش واپسین، آرایه

  اند.مقایسه نموده جناس را نزد سه شاعر

  هدف و پرسش تحقیق
که گفته شد، تحقیقات مزبور و دیگر چنان

شعر حافظ، دربارۀ های انجام شده وهشپژ
های عربی شعر این شاعر بزرگ را کدام بخشهیچ

نظر به  ند. بنابراینابالغی نکرده و تحلیلبررسی 
ای هدر پژوهشخالی بودن جای چنین تحقیقی 

ی اچنین مطالعه دراندیشةنگارنده حافظ شناسی، 
اعتبار بالغی  درجة در تشخیصشاید بتوان تا  دافتا
. گامی برداشتعبارات عربی شعر حافظ  لمات وک

پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی  در این
پی پاسخ به این پرسش هستیم  شود، درانجام می

چه  درعربی حافظ  در کالمر بالغی صوَ :که
  است؟ بالغیارزش از سطحی 

بدین منظور، با بررسی مصاریع و ابیات عربی 
چنانچه حاوی  هادر آنیابی دیوان حافظ و نکته

با را تحلیل کرده و  هاآنباشند، بالغی  آرایة
عناوین خود  زیرعنوان نمونه گزینش برخی به

 نوشتار مانخستین گام، حسن مطلع  دروریم. آمی
است که مصرعی عربی نخستین بیت دیوان حافظ 

 : است
اقی أِدْر کأسًا و ناِوْلها َها السَّ  أال یا أیُّ
 هاول ولی افتاد مشکلکه عشق آسان نمود ا

و وجود ندارد خاص بالغی  نکتةمصرع  در این
مطلبی را پیرامون  کهو ایناز باب حسن افتتاح  تنها

. بسیاری ـ حتی استشدهآن یادآوری کنیم آورده 
 اندین گمانا برخی از محققان واستادان ادبیات ـ بر

که مصرع عربی در این بیت برگرفته از شعر یزید 

http://www.gov.krd/a/d.aspx
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 است:و اصل آن چنین بوده بن معاویه
 أنا المسموُم و ما عندی بَتراِق 

 ها الّساقیأِدر کأسًا و ناِولها أال یا أیُّ 
 و متکی مبنایی تحقیقی نداردبی شک این ادعا 

گویندگان  وگرنه برایای پژوهشی نیست هیافتهر ب
نیست؛ نه یزید چنین ه شد کمشخص میاین سخن 

این مصراع را  است و نه حافظاین شعر را گفته
که ادعا نادرستی این بارۀ ست. دراهاقتباس کرد

محمد سودی بُسنوی )متوفای  نخستین بار
که سندی آن حافظ، بی ق( در شرح خود بر1111

مرحوم  است.کردهولو ضعیف ارائه نماید، مطرح 
مستوفایی سخن  در مقالةمحمد قزوینی  هعالم

« سخیف وحکایتی بی نهایت عامیانه » گفته وآن را
پود آن از  تار و» و« مجعول کلی بی اصل وبه» و

 (. 73و 71 :1324قزوینی، است )دانسته« دروغ
ه موضوع بحث ما نیست، همین ئلچون این مس

محترم را  و خوانندگان دانستهیادآوری را کافی 
یاد شده  مقالةبرای اطالع از تفصیل آن، به 

و وهمچنین دیوان حافظ تصحیح انجوی شیرازی 
موسوی  از« های دیوان حافظعربی» کتاب

  دهم.گرمارودی ارجاع می

 تمثیلیهة ـ استعار 
 جفاکش باش حافظ یوفا خواه

 رْج التَّ  یفِ  سراَن و الُخ  بَح الرِّ  نَّ إف
 (311: 1381)قزوینی و غنی، 

همچون تجارتی است که سود و زیان  عاشقی
حال تاجری است که  از لوازم آن است. حال عاشق

جفای  باید وفا و ضرر؛ند و گاهی کسود می گاهی
  محبوب را با هم بپذیرد.

از لمثل اتمثیلیه و ارسالۀ نظر به وحدت استعار
صورت تمثیلیه به استعارۀنظر که ممکن است  آن

کریمی فرد، لمثل بیان شود یا غیر آن )اارسال
المثل، یا همراه ( و ارسال175و 118ـ117: 1379

 یا به صورت است،عی شای با مثل رایج و

است؛ یعنی دارای عبارتی است که « سازیمثل»
و  (297 :1376راستگو، قابلیت مثل شدن را دارد )

 مصرع دوم این قابلیت را دارد، بنابراین جاایندر 
 دانست.« لمثلاارسال» توان آن را حاوی صنعتمی

به اقتضای  جادر اینعبارات عربی شعرحافظ 
استداللی به ای جنبههمراه دارد، که ای آرایهماهیت 

لطیفی را ایجاد « حسن تعلیل»شعر داده که 
است. به همان دلیل که تجارت گاهی سود نموده

ضرر، درعاشقی هم گاهی وفای  و گاهیدهد می
همان  جفای او. در نتیجه و گاهیمعشوق است 

وان تسود و زیانش نمی همةگونه که از تجارت با 
 توان دست برداشت. هم نمی از عاشقی کشید،دست 

 دیگر:ة نمون
 هاَبعَد ُکم ال َتحِقرو یُدُموع

 یواقِ ِمْن َس  ٍق یَفَکْم َبْحٍرعم
 (511: 1381)قزوینی و غنی، 

است به « ساقی» مؤنث« ساقیه» جمع« سَواقی»
من را پس از  هایاشککوچک.  معنی جویبار

دریاهای ژرفی که از  چه بساخودت، کم مپندار! 
 است. ی کوچکی پدید آمدهجویبارها

همان توضیح باال در مورد این شعر هم صادق 
 هایاشک است. اجماالً مراد حافظ این است که:

من همچون جویباری است که دریایی عمیق از آن 
 مثلی دارد.  جنبةدرست خواهد آمد. مصرع دوم 

 هیکنة ماستعارـ 
 بضرِب سیِفک َقتِلی حیاُتنا ابدا

 ِفداک کوَن یَب َان قد طا یألنَّ روِح 
 (351)همان: 
 ثاریا از حس و برخورداردارد روح، جان  ایگو

دوست دارد خودش را  اریکه بساست  و فداکاری
« ...قد طابَ» محبوب کند. روح مستعار له و یفدا

آن  یبرا لییتخ لیازمالئم مستعارمنه است که برسب
است که  یاهیمکن استعارۀ نیست. بنابراااثبات شده

 است. هیلیتخۀ آن استعار نةقری
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وان گفت که اسناد فعل تیم گرینگاه د از
 ةاست به عالق یمختص انسان به روح، مجاز عقل

 ستین یالبته روح از اعضاء جسمان .«تیعضو»
متعلّقات صاحب آن است. از  حال، از به هر یول
 ،یعقل در مجاربرشمرده  یاهعالقه از میانرو،  نیا
 اگرما ا به آن است. تریننزدیک «تیعضوة عالق»

 میکن گذارینام یخاصة آن عالق یبرا میبخواه
 یمناسبة نیگز« اشتمال» ای« اختصاص» ةعالق دیشا

که اختصاص به  یزیاسناد فعل به چ یعنیباشد؛ 
خود  یاوست به جا یاهاز وابسته ایفاعل دارد 

توان به یم در مجاز یاعالقه از چنینفاعل. 
 ه کرد:اشار ریز یهامثال

 آشناست/تو با من های دسترا به من بده/  دستت
گویم/ بسان ابر که با یدیر یافته با توسخن مای 

بسان باران که با  صحرا/طوفان/ بسان علف که با 
وید/ گیبهار/ بسان درخت که با جنگل سخن م

 صدایزیرا که ام/ دریافتهتُرا های ریشهزیرا که من/ 
 شاملو(.) تتو آشناسی من/ با صدا

علف و باران و درخت سخن  ابر و کهاین
گویند و طوفان و صحرا و بهار و جنگل سخن می
ۀ که صدا با صدا آشناست، استعارشنوند و اینمی

 در چنانهم شاعرکه  مکنیه است. در فراز پایانی
من با تو » گویدمینند و کگذرگاه مجاز حرکت می

از این جهت  ،«میتو آشنا یمن با صدا» ای «میآشنا
سخن او شعر نبود و از  گریبود، د نیاگر ااست که 

مجاز در  اهاز ر نکیو احساس که ا الیخ هنر
 یدهد، تهیاسناد، روح و جان شنونده را نوازش م

شعر است که  نیا یبرا شد. اصوالً شعریم
 رکت باشد. ازحیجان و بیب ینثر خواهدینم

 ز،ین عرش افتنیجان  حرکت در واژگان و ،ییسو
کلمات و انتقال  قتیحاصل خارج شدن از حق

های تصور نشیمجاز با آفر مرتبةبه  هاآن
به  که گفت توانیشعر نمۀ درباراست.  زیگانالیخ
 یه جاب آن عبارت است؛ نه! شعر ای نیا یجا

شعر  ؛یگرید هر سخن یخودش است و نه جا
 . نشیگز کیاست نه  نشیآفر کی

  :گرید مثال
عطر  راهنم،یپ را دوست دارد/ راهنتیپ راهنم،یپ

 .نژاد(یعل رجی)ا تنت را دوست دارد
ۀ مانند مورد مذکور استعار زین ریز تیدر ب روح

 است: هیمکن
 یُفؤاد هایِبُصْدَغ  یَسلَم  َسَبت

 ینادِ یُ  یلِ  وٍم یَ ُکلَّ  یو روح
 (388 :1381)قزوینی و غنی، 

با دو زلفش دل از من ربود و روح من  یسلم
 دهد.یوز مرا ندا مهر ر

ظاهرًا مراد حافظ از  بیت مذکور، در هر دو
 «یمِن أمِر ربّ »: که خداوند فرمود یروح روح،

 و حاالت یهمان احساس درون مقصودبلکه  ست،ین
انسان  یبرا شهیاحساسات درون، هم است. یباطن
 نییکه بعضاً تعتحوالتی است  و باعثبخش  زهیانگ

-یم هکنیاوست. پس ا یزندگ و کیفیت ریمس کنندۀ
حس من مرا وا  یعنیهد، دیروح من مرا ندا م دگوی

و آتش  زدیانگیدارد؛ حس من در من شوق میم
   .دفزایایفروزد و مامیعشق را در من 

 دیگر:ة نمون
 العشِق ال انفصاَم لها قّصةُ 

 ُفِصَمت ها ُهنا لساُن القال
 (352)همان: 
شده تبا ااققرآن  آیةاز  یمصرع اول بخش در
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن » است َن الرُّ َبیَّ یِن َقد تَّ الِإْکَراَه ِفي الدِّ

ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَق  ُیْؤِمن ِباللَّ اُغوِت َو  یَیْکُفْر ِبالطَّ
هُ  َلَها انِفَصامَ  ال  استعارۀ(. 256 /بقره) «َعِلیٌم  َسِمیٌع  َواللَّ

جا که اقتباس صورت نیهم درست درهم همکنی
 در اینرو اقتباس  نیاست. بدآمده دیپد گرفته،

کالم که  تیتقو یکیست: اداشته دهیفا مصرع دو
 ییفضا جادیا و دیگریاقتباس است  یعیطبۀ دیفا
« ةقصّ» استعاره نی. دراهیمکنۀ خلق استعار یبرا
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... دستگیره و طناب و  از قبیل یزیعشق به چ
نخواهد شد وگسست و  دهیاست که برشده هیتشب

 راه ندارد. در آنانقطاع 
اقتباس با  در تشخیص یکه گاه جااز آن

استاد  به سخن مراجعه ،شودیم اشتباه نیتضم
ها از ی برای تشخیص این آرایهنیقزو عالمة

 اگر شاعر در» :کند کمکتواند به ما یکدیگر، می
 ایسائر  یمثل ایمشهور  یشعر خود اشاره به شعر

 هاآنعبارت  نیع کهنیبدون ا دیعروف بنمامة قص
غم فتاد  لیرا ذکر کند )مانند شعر حافظ: درن

َدم( نَفُع یَ اآلَن قد َنِدمَت وما / ه طنز گفتبسپهرش   النَّ

 چهار نیا در حقیقت .ندیگو حیعمل را تلم نیا
و « ارسال مثل»، «اقتباس»، «نیتضم»صنعت 

 نیب فاوتو ت نزدیکند، گریکدیبه  اریبس ،«حیتلم»
اخذ شاعر  هاآن همة است و اصل در یجزئ هاآن

قصد سرقت و  ریغهرا ب گرانیاز د یزیچ است،
مأخوذ،  ءِیش اگر آنحال  نحو توارد.هتعمداً نه ب

اگر قرآن گویند،  «نیتضم»عمل را  نیشعر باشد ا
 نیباشد ا یمثل گر، انامند« اقتباس»باشد  ثیحد ای

و اگر فقط اشاره و  خوانند« ارسال مثل»عمل را 
مشهور  قصةبه  ای زهایچ نیاز ا یکیبه  یمائیا

 ندیگو «حیتلم»آن را  هاآنبدون نقل خود ، باشد
 .(65 :1323 ،قزوینی)

« القال لسان» ۀاما درمصرع دوم، دربار 
« لسان الحال»شود مانند  که ممکن است تصور

شوم  ادآوریرا  حیتوض نیاست، ا هیمکن استعارۀ
 ستین یاستعار اضافةاضافه از نوع  جاندر ایکه 

نوع  هیلااست که مضاف یحیتوض اضافةبلکه 
 اسم مصدر از« قالْ»کند. یمضاف را مشخص م

 در برابراست. زبان گفتار « گفتار» یمعنبه« قول»
زبان نوشتار، زبان  لیاست از قب رگفتاریزبان غ

 Body Language یسیانگل رفتار، زبان بدن )که در
ة کلم نی. بنابراو غیرهشود( زبان اشاره یم گفته

، استعاره «القالْ»نسبت به  جادر این« لسان»
 «تیّآل» عالقةاست به  یلفظ بلکه مجاز ستین

است؛ مانند قلم خود اضافه شده فعلکه به 
 لیب ،یباغبان لیب ،یقلم آهنگر ،یخطاط

مضاف  هامثال نی)درا هااین و مانند یکشاورز
 کهنیا حیتوض است(.ضافه شدهبه فعل خود ا

 یلسانَ ِصدقٍ ف یوَاجْعَل لِ» ةفیشر آیة در« لسان»
 ةبه عالق یلفظ مجاز زی( ن84 )شعراء/ «نیاآلخِر

موصوف به  اضافة از نوع یاست ول «تیّآل»
 ( است. یفیصفت )اضافة توص

« فُصِمَت» نسبت به« لسان» است که یگفتن
 استعارۀ ایکه  بیترت نیدارد. بد یگریوضع د

 هیتبع استعارۀ ای، «لسان» است، نظر به لفظ هیمکن
 یعن، یاست هیکنۀ ماستعار«. فُصِمَت» است، نظر به

 دهیست که براشده هیتشب یسمانیبه )مثالً( ر« لسان»
 «سمانیر» و همشبّ «لسان» ست.ازهم گسستها و

مشبّه  یه که برابمالئم مشبّه از« فُصِمَت» ه وبمشبّه  
 «خَتْم» یعنی است، هیتبع استعارۀست. ااثبات شده

و  دنی)بر «فَصْم» ( بهدنیو به انتها رس افتنی انی)پا
 یگاه با جاراست؛ آنشده هیاز هم گسستن( تشب

مشبّه  و حذف هاآنفعل  در هیساختن تشب
کار رفته آن به یبه )فُصِمَت( به جاه  )خُتِمَت(، مشبّ

است با  یامصرّحه تبعیة استعارۀکه حاصل آن 
اساس، حافظ به  نیلسان(. برا) فاعل بینا قرینة

سخن و زبان گفتار درمقام  دیبگو کهنیا یجا
وصف آن  توان گریو د رسیده،خود  انیعشق به پا

شده  دهیبر و گفتارسخن  رشتةست اگفته را ندارد
باشد  یگریزبان د دیپس بااست؛ و از هم گسسته

 خود عشق است. و آن زبانِ
، هیحافظ به کمک چند آرا تیب نیل، احا هر به

 طباق سلب در و میکر از قرآناقتباس  از جمله
از  ،یلغو و مجازو استعاره « فُصِمَت» و« الانفصام»

 . بالغی شایان توجهی برخوردار است سطح
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 دیگر: نمونة
 َروَح ِوداٍد و ِشمُت برَق وصال َشَممُت 

 شمال مینس یا رمیتو را م یکه بو ایب
 .(353: 1381و غنی،  )قزوینی

 دمیرا بوئ ی( دوستزی)فرح بخش و دل انگ مینس
 ...دمییبخش( وصال را پا دیو برق )ام
جناس « شِمتُ» و «شَمَمتُ»ان یم هکنیاول ا

است که  یاهیشتقاق آراااشتقاق است. جناس شبهشبه
کند یخواننده گمان م معموالً غلط انداز است و

. ستین نیا در واقع چنند اماشهیر کیاز  متجانسین
است که  یشعر سعد نیا یآن در فارسة نمون

 :دیرمافیم
 تا مقابل روی تو بگذریم بگذار

 دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم
 ( 811: 1385)فروغی، 
 از یکیاست؛  «میبگذر» و« بگذار» در شاهد

« شَمَمتُ» نیز جادر اینگذشتن.  یگریگذاشتن و د
 «میشَ» از« شِمتُ» است و دنییبو یمعنبه« شَمّ» از
 همراه با انتظار و مراقبت. نگاه کردن یمعنبه

 یهیتشب اضافة« رَوح وِداد» بیترک کهنیدوم ا
اما  به، به مشّبه.مشبّه  اضافةاز نوع  غیبل هیاست، تشب

 .است (هیمکنۀ استعاری )استعار اضافة «برق وصال»
ق آن ست که براشده هیتشب ییزاوصال به ابر باران

عاشق با  و کرده، رهیچشم عاشق را به خود خ
 شکند که کجا بارانیآن را دنبال م دواریام یچشمان

 ماً یشَ  ـِشاَم »ست: اآمده در لغت. دیرا خواهد بار
 لی)المنجد، ذ« المطرُ نیو أ تّجِهُی نیأ هیالبرقَ: نَظَرَ ال
ران اب و کجارود یکجا م ندینگاه کرد بب شام( به ابر

شَامَ السَّحَاَب والبرَق : نظر : »نی. همچندیبار خواهد
 لیذ ،طیالمعجم الوس. )«طَرُهإِلیه یتحقَّق أین یکون مَ

شام(. به ابر )برق( نگاه کرد تا بداند کجا باران 
 ندیکرد که ببیاو را رصد م یعنی د،یخواهد بار

 کلی بیحالت، ترک در اینبارانش کجا خواهد بود. 
«. اره کردم برق ابر وصال رانظ»است:  نیعبارت چن

ست که باران دارد و اشده یتلق یوصال چونان ابر
 و چشمکند یم رهیبرقش چشم را خ خششدر

وصال  درخشش آن است تا به یپ جستجوگر، در
  . زدیرحمت فرو ر او بر وبارانش برسد 

نظر نگارنده انتخاب افعال و ترکیب کلمات به
جا و پسندیده هبدر این مصرع، بسیار هوشیارانه، 

 آرایةگفته شد،  چهبر آنعالوهاست. خصوصاً که 
سجع متوازن )یا به نام دیگر، موازنه( میان نیم 

شَمَمتُ رَوحَ وِدادٍ = وشِمتُ برقَ وصالِ( ها )مصرع
« شِمتُ» و«شَمَمتُ» میان «جناس ناقص مُکتنِف» و

نیز  استشتقاق اجناس شبه گفتیمکه پیشتر 
  شود.مشاهده می

 تشبیه ضمنی تفضیلیـ 
 آن تلخوش که صوفی اُمُّ الخبائثش خواند

 َاشَهی َلنا و َاحَلی ِمن ُقبلِة الَعذارا
 (55: 1381)قزوینی وغنی، 

ا هپلیدی همةشرابی را که صوفی، مادر 
تر تر و شیریناست، برای ما دوست داشتنیخوانده

 دوشیزگان است. بوسةاز 
فی بر وجه افعل تفضیل، وصفی را در موصو

کند؛ یعنی تفضیل نسبت به موصوف دیگر بیان می
موصوف دیگر دارای  که یک موصوف بیشتر ازاین

علی  أکبرُ مِن » شودآن وصف است. وقتی گفته می
دارای صفت  هر دوش این است که امعنی« حسینٍ

 .از حسینعلی بیشتر  اما بزرگی هستند
ن دوشیزگاة نیز وقتی شراب با بوس جاایندر 
ة ر از بوستشیرین شود که شرابمی و گفتهمقایسه 

ة بوس» دوشیزگان است، نتیجه این است که
هم شیرین است. مسلماً وصف شیرینی « دوشیزگان

 حقیقی؛ و نهوصفی خیالی است « بوسه» برای
ها هم اسناد را به لب شیرینیکه شاعران  چنانهم
 بر« بوسه» متعلق به شراب به وصف اسناداند. داده

همچون  است تخیلیشبه از نوع وجه ،سبیل خیال
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الکالمُ الفصیح کالعسل فی » شیرینی به کالم در
 در توضیح. استتشبیه مفصّل که مثال ، «الحالوۀ

شبه نیست وجه« حالوت» کهاند گفتهاین مثال 
از خواص مطعومات است و « شیرینی» چون

 کهآنة شود. بنابراین الزمدرکالم فصیح پیدا نمی
طرف تشبیه  هر دو در مورداست و « میل طبع»

 منزلة)کالم فصیح وعسل( قابل تحقق است، به 
اند که تشبیه مفصّل گفته ،شبه است. بدین رووجه

ة شبه یا الزمعبارت از تشبیهی است که وجه
 شبه در آن ذکر شده باشد. وجه

بر این اساس، تشبیه درسخن حافظ، تشبیه 
 الزمةان دوطرف مفصّلی است که مشترک می

شبه است. حاصل سخن این است که میل طبع وجه
به  اودوشیزگان بسیار است، اما میل  بوسةبه  شاعر

ة شراب چنان بسیار است که حتی از بوس
  دوشیزگان هم بیشتر است.

در پی این توصیف، نخست تشبیهی ضمنی 
بلُة قُ »پدید آمده است که تقدیر آن چنین است: 

هوة والَحالوةالَعذراِء کالشَّ  گاه با ساختار آن«. راِب فی الشَّ
ه و مشبّة کردن رابط و معکوسفعل التفضیل أنحوی 

 بوسةرا بر مشبّه برتری داده است: به مشبّهبه، مشبّه
دوشیزگان شیرین است همچون شراب ولی شراب، 

 دوشیزگان است.ة تر از بوسشیرین
ن تشبیه تفضیل که از مباحث علم بیان در زبا در

های بالغت عربی مورد کتاب فارسی است و در
یزی چگوینده چیزی را به  است،بحث قرار نگرفته

ردد گاه از تشبیه خود برمیگنماید آنتشبیه می
 دهد، مانند: ه ترجیح میبمشّبه  ومشبّه را بر

 َحِسبُت َجماَله بدرًا ُمضیئاً 
 و أیَن البدُر ِمن ذاَك الَجماِل 

 (تشبیه تفضیل؛ 224ـ222: 1397 فرد،کریمی)
ساخت  وسیلةا، این ترجیح به جولی در این

فعل التفضیل أنحوی جمله، از طریق استفاده از 
  .ستاصورت پذیرفته

 ـ تشبیه بلیغ
 مماکُ ِح  یرَع مَ  یفِ  مرِ الُع  ُع یبَر 

 یالقِ التَّ  هَد َع  ایالله  ماَک َح 
 (511: 1381)فروغی و غنی، 
شماست؛ زار مخصوص در سبزهبهار زندگی 

خداوند تو را حمایت کند )پاینده بدارد( ای 
  روزگار دیدار.

تشبیهی است. عمر به بهار  اضافة« ربیع العمر»
که است از جهت زندگی و نشاط و اینتشبیه شده

آغاز زمان و شروع یک فرصت است و باید  نقطة
ه، به مشبّه باه مشبّه  گها برگرفت. آناز آن فایده
« حَما» و« حِما» میان ر ضمندست. ااضافه شده

است چون « تام» ؛ستاجناس تام مستوفای مزدوج 
حروف، عدد حروف،  در انواعدو طرف جناس 

حرکات و سکنات( و در  یعنیحروف ) ئتیه
مستوفاست چون و  است کسانیحروف  بیترت

« حِما» یکی اسم است و دیگری فعل. درمصرع اول
است، دهاز آن حمایت ش چهآناسم است به معنی 

شده و ممنوع برای حفاظت منطقةشده، جای قرق
 فعل ماضی است در« حَما» دوم در مصرعاغیار. اما 
یه به معنی خداوند تو را مورد حمایت یعاجملة د

یا مکرّر( است چون دو لفظ ) قرار دهد. مزدوَج
 اند.متجانس کنار هم آمده

   ـ تشبیه مرسل مفصّل )تام(
 ِهالٍل ِصْرُت ذائبًا کَ َبِعْدُت ِمنَک َوَقد 

 یبه تمام امدهیچو ماهت ند یاگر چه رو
 (519)همان: 

خاطر غم دوری تو( م و )بهااز تو دورمانده
 م... .اچون هالل ماه، آب )الغر وتکیده( شده

 صِرتُ، مشبّه و در« تُ» فاعلی ضمیر متصل
)خبرفعل ناقصه( که « ذائباً» به ومشبّه « هالل»

« ک» شبه ویف شدن است، وجهضع و مقصود الغر
مراتب بالغت تشبیه  بالغیان در ادات تشبیه است.

شبه، ند که تشبیه بدون ادات و وجهاچنین گفته
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تشبیه است که به آن تشبیه بلیغ ة مرتب ترینعالی
 تأکیدبه چون در اتحاد میان مشبّه و مشبّه  ،گویندمی

ه را تشبی مرتبةترین ست. پاییناآمیزی شدهمبالغه
رکن آن ذکر  هر چهارند که اهم تشبیهی دانسته

 گویند.آن تشبیه مرسل مفصّل می و بهشده باشد 
و ساختار  از حیثذاری تشبیه گالبته که ارزش

تواند میان مشبّه و ه چه میزان میب چگونه و کهاین
به وابستگی و اتحاد ایجاد نماید، دیدگاه مشبّه  

تشبیه  نیست که هر مقبولی است، اما مسلماً چنین
ظرافت خیال و تصویر  معنی و از حیثبلیغ، لزوماً 

 یکی دیگر فروترین. و آننیز بهترین تشبیه است 
همین بیت است که تشبیه در قالب مرسل  شاهد

مفصّل و درعین حال زیبا و از نظر لطافت معنی و 
ای است. غرابت ظرافت خیال دارای غرابت ویژه

ه که آغاز ماه است، ظاهراً در این است که هالل ما
است. گویی ماه از نظر حافظ پایان ماه تلقی شده در

تدریج، هود و بشوقتی قرص کامل است شروع می
باریک و  رشتةشود تا به این کیده میت گدازد ومی

مقام تشبیه،  ین رو درا از گردد.نحیف تبدیل می
ست که اچنین تصویری را برای خود ترسیم نموده

از غصّه آب شده و  سانبدینوری از دوست، در د
 ست. ارفته الغر شده و وا گونهاین

در « تمامیبه» یست این را هم اشاره کنم کهن بد
دوم دارای ایهام تام )ایهام محتمل سه معنی(  مصرع

 ورطبه کالً و» نیمعتواند بهاست، چون هم می
 و« کمالو  تمام ورطبه» معنیبه و همباشد « کلی

و صفت ماه باشد: اگرچه روی «کامل» معنیم بهه
ام؛ اگرچه روی چون ماه تو را کالً )اصالً( ندیده

؛ اگرچه امندیده و کمالچون ماه تو را به تمام 
  م.اروی تو را که چون قرص ماه کامل است ندیده

 پارادوکسـ 
مشیرت، زندگی جاوید من ة شکشته شدنم به ضرب

دارد که فدای ش میزیرا روح و جان من خواست، 

 تو شود.
 دابَ أ نااتُ یح یتلِ قَ  َک فِ یَس  رِب َض بِ 

 داکفِ  کوَن ین اَ  قد طاَب  یروِح  ألنَّ 
 (351: 1381)قزوینی و غنی، 

و  در قیدمعلوم است که حافظ چندان خود را 
پردازی فصیح عربی و جملهبند قواعد دستوری 

ت. اسروش فارسی بیان کردهرا به و عربیندانسته 
شود. شعر سعدی هم دیده می که گاهی در چیزی

نوشتار  در آغاز اینغزلی که  در همانمثالً سعدی 
 ست: اآوردیم گفته

 یِد یص یَعلَ  یالغاباِت ال َتقَو  یااُلْسَد فِ  ُت یَلقِ 
بْـ  ِبَاحداق ینِ یسبِ یَ  راَز یش یف ُی و َهَذا الظَّ

 (893: 1385)فروغی، 
. است منظور چشم و« حَدَقه» جمع« أحداق»

 ود و دوششامل می باال رابه  از سهجمع درعربی 
مثنی بر زبان ۀ خوانند و به قاعدچیز را مثنی می

یعنی « أحداق» روش فارسیانند. اما سعدی بهریم
دستور زبان  قاعدۀو این خالف  است،گفتهچشمان 

 عربی است.
ضمیر « قتلی» ینیم که دربحافظ هم می شعر در
با ضمیر « حیاتنا» ادامه، وحده است اما در متکلم

گاهی  در فارسیاست، چنان که الغیر آمدهمتکلم مع
البته درعربی هم «. ما» گوییممی« من» ایجبه

جاها جایگزینی جمع یا مثنی با مفرد از بسیاری 
 مقتضای ظاهر وجود دارد و آن از باب عدول از

نحنُ » ست:اهم مثالً آمده در قرآنکه ست کما اینا
الذکرَ و إنّا لَه لحافظونَ... یا إنّا أنزلناه فی لیلة نزَّلنا 

. اما این از آن موارد نیست ومشخص است «القدر...
  که متأثر از زبان فارسی است.

گفتن  قابل« أبداً» واژۀ در موردای نیز نکته
 در آیندهاستمرار  و مفیدظرف زمان « أبداً» است:

ِذ است، نفیاً یا اثباتاً؛ مانند:  یَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َوالَّ
ْنَهاُر 

َ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األ اِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّ الصَّ

 (.122 )نساء/َخاِلِدیَن ِفیَها َأَبًدا 
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جمله، نیازمند به عامل فعلی نوان شبهعظروف به
مبالغه، ة فعل مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صیغیا شبه

متعلق به آن باشند.  صفت مشبّهه و مصدرهستند تا
اند و زمان یا مکان وقوع زیرا ظروف از وابستگان فعل

با اسم  هاآنکنند. بنابراین استعمال آن را بیان می
ت اسآمده« حیات»با « أبداً »جا، ینا توجیهی ندارد. در

فعلی ندارد که ذکر زمان برای  و معنایکه اسم است 
جمله درست  یندر اآن الزم باشد. بنابراین کاربرد آن 

حافظ  شعر عربیرا از اشکاالت  و همیننیست 
 حافظباره باید گفت که  در ایناند. بی شک دانسته

او از  و مقصودتحت تاثیر الگوی زبان فارسی است 
، معنای زمانی آن نیست بلکه معنای وصفی آن «أبدا»

)...زندگی « حیاتنا أبدی: »نظر استمورد  )أبدی(
 أبدی ماست(. 

 و«قتل» گرفتن قرار در کنار همل، حا به هر
تعبیری  نتیجة، تضادی است که «حیات»

پارادوکسی است. این تعبیر پارادوکسیکال چنین 
و سلب حیات، موجب حیات « کشتن» است که

کند. شود، یعنی چیزی ضد خودش را ایجاد میمی
معنای حقیقی دارد و نه  جااین اما مسلّماً نه قتل در

 در عالممجازی دارند و  ایمعن هر دوحیات. 
متناقضی آن هم در زبان  مجاز، بیان چنین تعبیر

  شعر، نه تنها ممکن است بلکه زیبا هم هست.

 ایهامـ 
 رُخ الله بر ژاله چکدمی

 اَحباب یا المُدام المُدام
 (63: 1381)قزوینی و غنی، 

 و«پیوسته» معنی است: محتمل دو «مدام»
مصرع  نی درمع ه، چندنکت به این با توجه«. شراب»

 عنیماول به« المدام» ـ1دوم قابل مالحظه است: 
هر ـ 3ل. ـ عکس او2 «.شراب» یدوم و« پیوسته»

 «. شراب» معنیـ هر دو به 4. «پیوسته» معنیدو به
معنی آخر را شارحان معنی،  از این چهار

ای مفسران، شراب در از نظر پاره هر چند د؛انبرگزیده
 و محبتسمبلیک از تجلیات عرفانی  بیان شعر حافظ

خداوندی است. در این وجه از تفسیر، معنی شعر 
 اللةصفای محبوب بر رخ  این است: حال که شبنمِ

چکد، ای حبیبان طریقت دوست، شراب عشقش می
را بیاورید شراب را )مست شوید، مست تماشا(. اما 

شود، متمم مصرع اول  درنظر گرفتهسوم  اگر معنای
پیوسته بر شد؛ یعنی ای دوستان! ژاله پیوستهخواهد 

 چکد. رخ الله می
 معنای اول و دوم مانند هم هستند جز درالبته 
صورت معنی شعر این است:  در این. تأخیر تقدیم و

 یاشراب بیاورید ) یا ،بنوشید( یاپیوسته شراب بیاورید )
معنی سوم و چهارم تکرار لفظ  بنوشید( پیوسته. در

و در اول و دوم مفید جناس تام  است، مفید تاکید
 که در هردو حالت از مصادیق اطناب است.  مزدوج؛

ع از نگاه نحوی نیز قابل این، این مصرا ربعالوه
 دو، هر ، در«مُدام» از منظور توجه است. اگر

اغراء،  از بابصورت باید  در این است،« شراب»
عل به برای فمفعول  کهاعتبار این باشد. بهمنصوب 
به )مفعول  به( و لی مُغرَیاست؛ اوّ« اِلزَم» محذوف
گونه که گفته لفظی آن است؛ همان تأکیددومی 

« پیوسته» عنیماگر به«. الصّدقَ الصّدقَ» شود:می
که « أدامَ یُدیمُ إدامَة» باشد، اسم مفعول است از

وافادۀ  (تأکیدیمفعول مطلق ) نقش قیدی دارد
آن است. معنی تأکید هم کند، لفظ دوم استمرار می

 تلفیق این دو ساختار است.  نیز و دوم لاوّ
که رنگ  شعر در اینموع، ایهام موجود مج در

ست، اتّساع و تعدد معنای افارسی هم به شعر داده
 .استایجاد کردهدلپذیری را 

 ـ مجاز لفظی
 نیریبه جان ش یحافظ چو طالب آمد جام

 کراَمةِمْنُه کأسًا ِمن ال ُذوَق یَ  یَحتّ 
 (476)همان: 
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ای( از روی ای )پیالههاز آن شراب، کاس ... تا
 کرامت بچشد )بنوشد(.

. شراب بنوشد ایکاسه یعنی« ای بنوشدکاسه»
ة لفظی است به عالق اینجا مجاز در« کأس» بنابراین

توان جای شراب )مظروف(. البته میظرفیت به
تر آن محلیّت است اما ظرفیّت دقیق عالقةگفت 

 شرَبونَ یَإنَّ األبرارَ » درآیة:« کأساً» تراست.ومناسو
 مجاز نیز (5 /)انسان «من کأسٍ کانَ مزاجها کافوراً

 محلیّت وة اصوالً عالق ظرفیت است.ة به عالق
جا، نامیدن آن به برخی موارد مانند این حالیّت، در

 ر است. تمظروفیّت مناسبت ظرفیّت و عالقة
بیت به چشم می در اینجالب توجهی که  نکتة

 و« جام» لفظی بودن خورد این است که مجاز
« استخدام» ةوجود آمدن آرایباعث به« کأس»

کی دارد: یمعنی  بدین ترتیب که جام دو؛ تاسشده
 ش یعنیامعنی مجازی و دیگریخود جام 

 گردد. به آن برمی« منه» رد« ها» که ضمیر ،«شراب»
ایش( این هفتعری یکی از صنعت استخدام )در

که با خودِ  دو معنیاست که لفظی آورند دارای 
گردد لفظ یک معنی را و با ضمیری که به آن برمی

)دید(  فَمَن شَهِدَ» معنی دیگر را اراده نمایند؛ مانند:
« شهر» (. در این آیه85 )بقره/ «منکم الشَّهرَ فَلْیَصُمْه

دیگرش سی  و معنیش هالل ماه است ایک معنی
 کند.آن را بیان می« فلیصُمه» ه که ضمیرروز ما

 به« منه» در این صورت، برگشت ضمیر در غیر
 ی ازا«پیاله» شوداشکال دارد چون نمی« جام»
 و« جام» رهگذر مجاز لفظی در نوشید. از« جام»
است که بیان آن ، وضعیت خاصی پدید آمده«کأس»

 خالی از لطف نیست: 
 دارند چون« جمهایهام تر»گر کدیاوالً نسبت به ی

فارسی و « جام»یکدیگرند.  ترجمة« کأس» و «جام»
کأس » نویسد:می «ادّی شیر»عربی است. « کأس»

: 1988، االلفاظ الفارسیّه المعرّبه) «داردسامی ة ریش
در پهلوی با  «جام»»: ویسدندکتر معین می. (131

 «است( yam« )یام»( و در اوستایی Jamتلفظ ) همین
 حاشیة ذیل جام(.  /2 :1342، برهان قاطع)

عکس دارند.  برابر، حالت تساوی و طورثانیاً به
 و مجازیدو، معنی حقیقی  بدین ترتیب که هر

مان معنی حقیقی زتوان همیکسانی دارند. نه می
مان معنی مجازی زهم و نه درنظر گرفترا  هاآن

شود: تا از می هاآنمان زمعنی حقیقی هم نتیجةرا. 
معنی مجازی  نتیجةو  بنوشد؛جامی ، آن جام

شود: تا از آن شراب، شرابی می هاآنزمان هم
معنی  طور عکس باید یکی را دربنوشد. بنابراین، به

 مجازی تفسیرکرد: در معنیحقیقی و دیگری را 
تا از آن شراب، » یا« تا از آن جام، شرابی بنوشد»

 «. جامی بنوشد
د قائل به ایجاز ا نیز بایهالبته که در این عبارت

شعر قابل بیان است.  در خودحذف بود چنان که 
الیه حذف بدین ترتیب که درهر دوعبارت، مضاف

تا از آن جامِ شراب، » است. اصل عبارت اول:شده
تا از آن » اصل عبارت دوم: و« شرابی بنوشد

  «.شراب، جامِ شرابی بنوشد

 ـ تضمین
ای از ابیات و مصاریع عربی حافظ پاره

ایی از شاعران دیگر است که در قالب هضمینت
ه اند. مرحوم عالمشعر فارسی او خوش نشسته

، 1323) یادگار در مجلةکه  در مقاالتیزوینی ق
ی شعر هاتضمینت، اس( چاپ شده6و  5شمارۀ 

اند. را استخراج کرده و توضیح داده عربی حافظ
 وریم:آادامه میچند مورد از آن را در 

ةَ  َکتبُت   باِکی َمدَمعی و َشوقی قصَّ
 غمناکی ز آمدم جان به تو بی که بیا

 خود دیدۀ دو با شوق از امگفته که بسا
 َسلماِک  فأین َسلَمی منازَل  أیا

 ( 511: 1381)قزوینی و غنی، 
مصرع دوم از بیت دوم، برگرفته از شعر شریف 

 رضی است که مطلع یکی از اشعار اوست:
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 اِک أیا منازَل َسلَمی أیَن َسلم
 ِمن أْجِلها إذ َبَکیناها َبکیناِک 

َوی َبَسَطت  ُزرناک َشوقًا ولو أیِدی النَّ
 أرَض الَقال جمر نیران لزرناک

 عالمه چهآناین شعر با این مطلع، حسب 
نه در دیوان شریف رضی بلکه  اندنوشتهقزوینی 
 از عباس« نزهة اجللیس و منیة األدیب األنیس» درکتاب

چاپ ) مکی حسینی موسوی بن علی بن نورالدین
نقل  (363ص2مصر، درجلد قمری در 1293
دو بیت مذکور، اختالف  در اصالتست. اشده

شریف رضی شعر با مطلع  در دیواناست چون 
 شود:غاز میآ زیر

 یا ظبیَة الباِن َترَعی فی َخماِئله
 ِلَیهَنِک الیوَم أنَّ الَقلَب َمرَعاِک 

 (115تا : محمد الحلو، بی)
ال، این مصرع چه از شریف رضی ح به هر

است که حافظ باشد چه نباشد، چندان مشهور بوده
همین امر نشان از اطالع موسّع آن را تضمین کند. 

 باو نسبت به شعر و ادب عربی دارد. ترکی
در مصرع اول نیز برگرفته از همین « مدمعی باکی»

 ت:اسشعر است که در بیت بعد گفته
 ِلشاِرِبهِ  الماُء ِعنَدِك َمبذوٌل 

 َمدَمعي الباکي َوَلیَس ُیرویِك ِإالّ 
در بیت زیر، مصرع دوم تضمینی از شعر متنبی 

الدوله که حافظ به تناسب است در مدح سیف
 است:کردهتصرف  در آنمفهوم مصرع اول، 

 گردد شکسته حال نهیشکن هرآ مانیپ
ه ِک یالُعهوَد ِعنَد َمل نَّ إ  ِذَمم یالنُّ

 (362 :1381)قزوینی وغنی، 
  بیت متنبی چنین است:

َبیَننا   َمعِرَفٌة ـ  َلو َرَعیُتم ذاَك ـ َو
 ِإنَّ الَمعاِرَف في َأهِل الُنهی ِذَمُم 

 (1228: 2114)البرقوقی، 
در بیتی دیگر، حافظ یکی از امثال سائر عرب 

ست. تضمین امثال سائره را در ارا تضمین نموده

 گویند:می« المثلارسال» بدیع
 نبود سودم یکآزمودم از وهر چند 

 دامهه النَّ ت بِ لَّ ب َح رَّ َج الُم  َب رَّ َج  نمَ 
 (476 :1381)قزوینی و غنی، 

ضمناً پیش ازحافظ، سنایی همین مثل را در 
ت و بی شک حافظ متاثر از اسشعر خود آورده

 یی است:سنا اوست. از
 نامه دیناگه از نگارم اندر رس دی

 امهیمن هجرک الق یادؤف أی: رقالت
 هم یکه: عشق و دل را باشد عالمت گفتم

 بالعالمه لم تکِف  ینیع : دموعُ قالت
 یگفتا که: آزمود ی: وفا ندارگفتم

 ...دامهت به النَّ لَّ ب َح جرَّ الُم  َب جرَّ  نمَ 
 (492: 1391)سنایی، 

 نظرو نقد 
اند که ابیات عربی شعر حافظ برخی بر این عقیده

رکیک و بعضاً  و حتینیست  درخور اهمیتچندان 
اگر »ت: اسسست است. یک اظهار نظری گفته

سخن  داشتیچشمرده و بدون هیچ پبخواهیم بی
های او ساختار بگوییم، باید اعتراف کنیم که ملمّع

ضعیف و لفظی رکیک و اسلوبی سست و 
هنری و ادبی دارد و همین ضعف ۀ صیب از بهرنبی

ۀ یررد تا او را از داداآن می لغوی است که ما را بر
شاملی و علی شعر اصیل عربی بیرون آوریم )

  .(11: 1392کرمی، 
اظهار نظر دیگری از سوی مرحوم دکتر احمد 

 االصل لبنانی است که دراز ادبای ایرانی لواسانی
حافظ الشیرازی، شاعر العرفان و » در کتابای مقاله

اّما بشأن ملّمعات حافظ، فُابادر »ویسد: نمی« االسالم
ة الی القول  إّنها ضعیفة ضعیفة ضعیفة، بل رکیکة و َغثَّ

و هذه الضعف فیها هو اّلذی دفعنی ارزش، سست( )بی
الی الّتمهید بالقول أنَّ الشاعر الّناجح فی أمٍر، لیس دائمًا 

موسوی گرمارودی،  )نقل از« ناجحًا فی کلِّ األمور
1396 :9.)    
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آشنایان به زبان و ادب عربی،  طبعاً بر 
در چنان  حافظ نیست که شعرعربیپوشیده 
ست که بتوان او را با شاعران عرب نیسطحی 

 مقایسه کرد؛ حتی با شعرعربی سعدی هم از نظر
قابل  هاکیبعربیت تر صالبت و وقار واژگان و

و های نحوی قیاس نیست. بعضاً دچار لغزش
گونه است. با این حال اینشده در معنامقی ربی

 فانه است. غیرمنص داوری کردن هم
شک حافظ به اصول ساختاری جمله بی

 خوبیبهدرعربی کامالً آگاه بوده و عربی را 
زمایی در آعتفنن و طباز سر است وگرنه دانستهمی

مد. دلیل این ادعا سخن خود آیشعرعربی برنم
 اوست که:

 ستیادبیب اری شیاگر چه عرض هنر پ
 ستیدهان پر از عرب کنیخموش ول زبان

 (113 :1381و غنی،  )قزوینی
در  است شش دانگحافظ هرگز قصد نداشته

 و مثالً شود،سرا ظاهر یک شاعرعربی نقش
( شعرعربی 411چون ابوالفتح بستی )متوفایهم

جویی هم  و برتریبسراید؛ قصد مقابله 
صرفاً از باب تفنن و شاید برای  ست. اوانداشته

اتی نی خود را نشان بدهد، گاهی ابیداکه عربیاین
است که این کار برای ادب آورده در شعرشرا 

 عنوان یک تفنن شاعرانه قابل قبول است.دوستان به
از سوی دیگر، الزم است یادآور شوم که برخی 

است؛ سبب وزن شعر ایجاد شدهاشتباهات نحوی به
دستوری  قاعدۀکه آیا حافظ یعنی جدای از این

 و قالبوزن دانسته است یا نه، معنا و مربوط را می
است؛ مثالً در ستوری ترجیح دادهقاعدۀ د شعر را بر
 این بیت:

 چشم خونبار مرا خواب نه در خور باشد
 نامیَ  َف یکَدَنٌف داٌء  قُتُل یَ َمن له 

 (361)همان: 
کلی  قاعدۀاست و از نظر « داءُ» صفت« یقتُلُ» 

واند پیش از موصوف بیاید. تنحو زبان، صفت نمی
ضعف حافظ  نشانةدر این مصراع این استعمال را 

در اند. در زبان عربی دانسته و از او ایراد گرفته
که اگر این کلمات را به ترکیب دیگری صورتی 

 مد. آست نمیدوزن شعر به ،گفتمی
همچنین باید درنظر داشته باشیم که حافظ، 

درونی زبان  و نظمساختار  در قالبالفاظ عربی را 
گفتاری فارسی، آن  نظام درت و اسفارسی گذاشته

 گونةعربی را به  و شعرهم فارسی حافظانه ریخته 
است. روح زبان او فارسی است نه گفته فارسی

که واژگان را از زبان عربی عربی، جز این
ست. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که اگرفته

همچون شاعران عرب شعر عربی بسراید، بلکه 
که  و آسانیده، سبُکی و مالیمت نظر نگارناتفاقاً به

شود، خود می او دیدهومصاریع عربی  در ابیات
ی خاص از شعرعربی اجلوه تواند وجه ممیّزه ومی

 او به حساب آید.
در مورد همین خطای نحوی که  از این گذشته

سخن رفت، این توضیح را باید یادآور شد که 
موصوف،  عدم جواز تقدیم صفت برۀ اساساً قاعد

می مطلق نیست بلکه در مواردی آن را مجاز حک
 که:از جمله این اند.دانسته

اگر صفت صالحیت داشته باشد مستقیماً 
 گیرد، جایز است بر معمول برای عامل قرار
صورت، صفت  در اینموصوف مقدم شود؛ 

منه و موصوف بدل آن خواهد بود؛ مانند شعر مبدل 
 است:م شدهمقد« عبد» بر« لئیمٍ» حسان بن ثابت که

  مکُ ُف الِ حئیٍم عبٍد یُ ن لَ ومِ 
 ُف َر عوٌة وال َش ه دَ یست لَ لَ 

 (165تا: حسان بن ثایت، بی)
ذبیانی که شاهد ة همچنین شعر زیر از نابغ

 های نحو است:کتاب
ْیَر   َیْمَسُحها والُمْؤِمِن العاِئذاِت الطَّ

َة َبْیَن الِغ  َندِ ُرْکباُن َمکَّ  ْیِل والسَّ
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م خداوند است که درقرآن هم نا) قسم به مؤمن
ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن الوُس السَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقّد آمده است: 

ُر  اُر اْلُمَتَکِبّ ( که پرندگان 23. حشر/اْلَعِزیُز اْلَجَبّ
 زارهایپناهجوی را سواران مکه در راه میان بیشه

 کنند.از نزدیک( لمس )دیدار( می) «سند» تا« غیل»
 و معمول« الطّیر» بر« العائذات» تقدیم شاهد در

 العائذات( برای) مستقیم واقع شدن صفت
حالت، اعراب صفت به  در ایناست. « المؤمن»

که  است،کردهآن عمل  اقتضای عاملی است که بر
عنوان به باشد،تواند هم منصوب می جادر این
 ؛ و در هرالیهعنوان مضافهم مجرور به به ومفعول  

کسره به  باشد،مکسوراست. اگرمنصوب  دو حال
هم کسره  باز باشد،جای فتحه است و اگر مجرور 

نوان بدل، اعرابش تابع عبه «الطّیر» نشان آن است.
منصوب  جادر این منه )العائذات( است کهمبدل 
استرآبادی، «. )العائذات» مفعولیت بنابر است.
 :2117حمد حسن الشُرّاب،  ؛1115ـ1114 :1996
 تا:بیالشنقیطی،  ؛311: 1983الزوزنی، ؛  314ـ313
 (.499ـ498/ 3 :1427حسن،  ؛168ـ167

حالت، صفت  در اینالزم به گفتن است که اگر 
عنوان حال نکره باشند، صفت به و موصوف
عنوان صاحب حال، شود و موصوف بهمنصوب می

اعرابش به اقتضای عامل آن است، مانند: فاحَ عطر  
 یالً عطر . جمیل  = فاحَ جم

موصوف  ها تقدیم صفت برر این، نحویبعالوه
شرح ند. اضرورت هم جایز دانسته در صورترا 

 ح لمباشرةِ صلُ وإن لم یَ » ویسد:ندر این باره می رضی
، کما به التأخیُر  ةُ ، والنیّ ضرورةً  م إالّ دَّ َق اه، لم یُ إیّ  العامِل 

، الً بك رُج َر َض  إنَّ  =اري الّد بك، فِ َر َض  الً رُج  نَّ إتقول في: 
اگر (. یعنی 1115: 1996)االسترآبادی،  «اري الّد فِ 

نتواند معمول مستقیم عامل خود باشد مقدّم  صفت
شود مگر به ضرورت و در این صورت نیّت ما نمی

صفت « ضَرَبک» مذکور، در مثالتأخیر آن است. 
است که حسب ضرورت بر آن مقدّم « رجالً» برای

حافظ نیز  شعر سطور، درراقم  عقیدۀست.به اشده
موصوف از موارد حسب ضرورت  تقدیم صفت بر

 نیست. در آناشکالی  است و
بزرگی چون فرزدق  حال، وقتی شاعر هر در

بیت شعری چنان بیرون از ساختار دستوری 
هاست شاهد دانشمندان گوید که قرنمتعارف می

 عدم فصاحت است: تعقید لفظی و بالغت در
کاَوَما ِمْثُلُه في  اِس إالَّ ُمَملَّ  النَّ

ِه َحيٌّ أبوُه ُیَقاِرُبهُ بأَ   و أمِّ
وری چون متنبی که با آو نام بزرگیا شاعر 

« التفات» تغییر ضمیر )نفوسَنا به جای نفوسَهم(،
موجب ضعف و  کند وشعر خود می جایی دربی

سستی آن گشته و مورد اعتراض ناقدان قرار 
 گیرد: می
 ُنفوَسنا بها َلِمن قوٍم کأنَّ  یو إنّ 

حَم و الَعْظـما  أَنٌف أن َتسُکَن الَلّ
 (176: 1983)متنبی، 

 مانیهاجان ییهستم که گو یمن از مردم)
به هنگام  کهنیا است از گردانی( روشانیها)جان

بماند؛  یگوشت و استخوان باق یادر پارهجنگ، 
 .(میترسیو از کشتن نم میما مردان جنگ یعنی

شعر شاعران  در هالغزشند این مانمورد  هادهو 
 حافظِ  بر حرجیبزرگ عرب، دیگر چه 

سخن است که احیاناً جایی  ساحرِ گفتارِشیرین
بخشی ازکالم را خارج از چارچوب نحوی رایج 

ی ا، ترکیب تازهبیانجامدکه به تعقید آن گفته وبی
در قالب شعر بسازد؛ قالب شعر و نه نثر که در 

رسد که باید ساختار ی میگاهی شاعر به جای شعر
 ای نو بنا کند. نحوی کالم متعارف را بشکند و سازه

ضمن، مواردی از تقدیم صفت بر موصوف  در
و صاحت ف که در بینیم،را در قرآن کریم نیز می

ست؛ از ااخاللی ایجاد نکرده نیز هرگزآن  بالغت
َوَمن » فرماید:سورۀ آل عمران که می 85جمله آیة 

که حسب ترتیب  «ْیَر اإِلسالِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنهُ َیْبَتِغ َغ 
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« دیناً» باشد؛ در آیه،« دیناً غیرَ االسالم» مقرّر باید
 است« غیرَ االسالم» بدل یا عطف بیان برای

   (.626ـ625 :1362لحسینی الطهرانی، )ا

 اصوالً نقد عربیات حافظ فقط از نگاه لفظی و
دهی زبانی نظام بندی ونحوی، بدون توجه به پیکره

کاملی  ای شعری وی، نقد دقیق وهو ویژگی
تواند باشد. از این روست که نگارنده خواست نمی

و  بیاندازد،نظری بالغی به شعرهای عربی حافظ 
ببیند از چه بگذارد و را در ترازوی بالغت  هاآن

 سطح و اعتباری برخوردار است. 

 نتیجه
امنه و مراتب مطالعه مشخص شد که د در این

عربی حافظ،  در شعرهایسطح عناصر بالغی 
پرداز و درعین حال که قابل مقایسه با شاعران نکته

دقایق  ها واز ظرافتتوانای عرب نیست، خالی 
ر این، حافظ گاهی بزبانی هم نیست. عالوه رندانة

سخنان حکیمانه را به روشی خاص که از 
هایی با تمثیل در قالبهای شعری اوست، ویژگی

است که چاشنی حس عاشقانه چنان بیان کرده
 وجه گذشت؛ مانند: تبی شود از کنار آننمی
 َبعَد ُکم ال َتحِقروها یُدُموع

 یِمْن َسواقِ  ٍق یَفَکْم َبْحٍرعم
 همچنین بیت زیر: 

 جفاکش باش حافظ یوفا خواه
بَح و الُخسراَن فِ  ْجر یفإنَّ الرِّ  التَّ

فظ توانایی او در این هنر بزرگ حا مضاف بر
 عربی،های گیری فارسی از واژگان و ترکیبقالب

 و دمیدن روح فارسی به آن است. سادگی زبان و
مضامین آن نیز برای یک  گاهگاهطح بودن س کم

  ید.آتفنن شاعرانه، ایرادی به حساب نمی
 در کنارهایی است که چنین نکته 

 درهای متعدد ادبی، شعر عربی حافظ را آرایه
توان که می جاآنتا  کند،میبالغت سنگین  ترازوی

های عربی او را مانند شعر ی از شعراپاره
مواقع  مواضیع و ش زبانزد کرد و درافارسی

 ضرورت از آن وام گرفت؛ مانند ابیات باال و:
 چشم خونبار مرا خواب نه در خور باشد

 نامیَ  َف یکَدَنٌف داٌء  قُتُل یَ َمن له 
 (361: 1381ی، )قزوینی و غن
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