
 
  
  
  
  

  
  
  
  شناختي حسن تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات حافظررسي معنيب

  
  دكتر غالمرضا پيروز

  مازندرانفارسي دانشگاه  ياتادب دانشيار زبان و
  ٭منيره محرابي كالي

  مازندرانفارسي دانشگاه  ياتدكتري زبان و ادبدانشجوي 
  

 چكيده

ها از گفتن صريح اين واژه پرهيز، و بـراي  زباناي ناخوشايند و نامطلوب است و در اغلب مرگ واژه
حسن تعبير عبارت است از كـاربرد عبـارت و   . كننداشاره به آن، از فرآيند حسن تعبير استفاده مي

غزليات  در اين نوشتار،  چگونگي سخن گفتن از مرگ در. ي ناخوشايندااي نيكو به جاي واژهكلمه
حسـن   شگردهاي بسياري در ايجـاد . گيردررسي قرار ميحافظ  براساس مقولة حسن تعبير مورد ب

: نـد از ا گيـرد، عبـارت  هايي كه حافظ براي ايجاد حسن تعبيـر بـه كـار مـي    مؤلفه. اندتعبير دخيل
نما، تلويح، لحـن  اي، رد خُلف، استلزام معنايي، ترادف، متناقضواژه، واژگان كلي، عبارات اشاره وام

قبح تعبير هم . نگر غلبة شور زندگي بر مرگ در انديشة حافظ استها  بيااين مؤلفه. و قيد حالت
كه نقطة مقابل حسن تعبير است، در سخن حافظ بسـيار انـدك اسـت و عـواملي چـون شـرايط       

  . نامساعد روحي، مقابله با دشمن، تذكر و هشدار و مبالغه در عشق در ايجاد آن نقش دارند
  

  بير، قبح تعبيرحافظ، مرگ، زندگي، حسن تع :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
واقعيتي  ،دشوالينفك آن محسوب مي ءها و جزترين اتفاق در زندگي انسانمهم كه مرگ

 ةتـرين سرچشـم  غني«و  و ماهيتي اسرارآميز و مبهم دارد انكارناپذير و تكرارنشدني است
  .آيدميبه شمار  )85: 1372معتمدي، ( »هاي انسانهراس

يا فرار از آن را مطرح  سخنان فيلسوفان بزرگ بيانگر ترس از مرگ است و غلبه بر آن
  :شودنمونه آورده مي سخن چند تن از آنان به عنوان. كندمي

 ةبه مجـردي كـه بـه عرصـ    : بارت ؛)43: 1384مسكوب، (هستي انسان آغشته به نيستي است : هايدگر
آن را كـه غـايتي و   : ؛ نيچه)56: 1362(ايم كه بميريم وجود گام نهيم، ديگر به حد كافي عمرگذرانده

؛ )101: 1355(هنگـام باشـد   وارثي دارد، مرگ را آنگاه خواهد خواست كه براي غايـت و وارثـش بـه   
هنگامي كـه مـا   : اپيكور  ؛)67: 1364(انديشد مرگ مي ةتر از هر چيزي دربارآزاد كم انسان: اسپينوزا

  ). 47: 1387حيدري، (ما نيستيم  ،هستيم، مرگ حاضر نيست؛ و هنگامي كه مرگ حاضر است

بر آن است، بنيادين  هايكريم كه يقين به بقاي روح در حياتي معنوي از آموزهقرآن 
 و تـرس از آن  )16 :احـزاب ( و فـرار از مـرگ   )120:طه( ها به حيات و جاودانگيتمايل انسان

تـرس از مـرگ  و كراهـت از آن    . اسـت  تأكيد كـرده  ) 6 ،5: و انفال 19 :احزاب ؛243 ،19: بقره(
بـان  ها حتـي نـام ايـن پديـده را  بـر ز     انسان است هترين عاملي است كه موجب شداصلي

  .ين موضوع به وجود آورنداپيرامون نسازند و بيشترين حسن تعابير را جاري 
باطل شدن قـوت  «از لحاظ زيستي آن را . است هاي مختلفي از مرگ ارائه شدهتعريف

ــزي  ــرارت غري ــواني و ح ــدا، (» حي ــرگ : 1373دهخ ــل م ــ «و ) ذي ــف هم ــدهاي افر ةتوق ين
 )ذيل مرگ: 1374مصاحب، ( »تنفس از كارايستادن قلب و دستگاه باز... وسازي حيات سوخت

عبارت از مفارقت روح اسـت از بـدن و   «مرگ  ،در ديدگاه ديني و عرفاني. اندتعريف كرده
  .)426: 1387الهيجي، ( »تجرد او از تعلق به بدن و اين موت شامل جميع حيوانات است

اي از مـرگ  در دنياي ادبيات نيز هر گوينده با تفكر و تلقي خاص خود، معنـاي ويـژه  
و ) مولـوي ( ستايانه، مرگ)خيام( گريزانهمرگ در ادبيات فارسي سه رويكرد. دهدارائه مي

   ).223: 1387فالح، ( خوردنسبت به مرگ به چشم مي) سعدي( گرايانهديدگاه واقع
مـرگ عاشـقانه كـه در آن     - 1: مرگ در غزليات حافظ به سه نوع قابل تقسـيم اسـت  

هـاي   ها و سختيكند يا اينكه در اثر رنجود را فداي معشوق ميعاشق مدعي است جان خ
مـرگ عارفانـه كـه قطـع      - 3مرگ معمـولي و   - 2است؛  عشق گويي مرگ را تجربه كرده
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مـرگ دشـوار اسـت و نـوعي      ةگفتن دربار كه سخناز آنجا.  پيام اصلي آن است ،تعلقات
ـ  چـو همچنـين  آورد و ترس و ناآرامي را در مخاطب بـه وجـود مـي     ةن مـرگ وراي تجرب

معمـوالً از ايـن   نيـز  حافظ  ،شودآساني تبيين و تشريح نمي هاست و بهاكثر انسان ةآگاهان
مرگ احساس خوشـايندي بـراي    ةشنيدن كلم. گويدسه نوع مرگ با صراحت سخن نمي

مرگ تا حد امكـان   ةحافظ از كاربرد واژ ه همين دليلب ،گوينده و مخاطب به همراه ندارد
 اسـت  مرتبـه بـه كـار بـرده     19و  4ترتيـب   او واژگان مرگ و مـردن را بـه  . كندپرهيز مي

آن در غزليات سعدي استفاده از كه  در حالي )مرگ و مردن ذيل: 1366صديقيان و ميرعابديني، (
  ). مرگ و مردنذيل : 1387صديقيان، ( مرتبه است 95و  17

كـه بـراي    شـود بررسي  در غزليات حافظ »گفتن چگونه از مرگ سخن«در اين مقاله 
  .است شده پرداخته» حسن تعبير« ةمقولبه تبيين بهتر آن، 

 
  مباني نظري پژوهش - 2

بـه معنـي    »eu« ةكـه از دو واژ  اسـت  »euphemism« انگليسـي  ةحسن تعبير معادل واژ
است و كالً بـه معنـاي گفتـار نيـك      تشكيل شده» گفتار«به معني  »pheme«و » خوب«

حسـن  «، )همـان ( »گـويي بـه «در فارسـي بـه   ايـن واژه  . )1: 1393، بدخشان و موسـوي ( است
: 1384ابرامـز،  ( »واژگـي  پاك«، )150: 1389زاده، نوروزي و عباس( »نوايي گفتار خوش«، »تعبير
ــيرين«، )133 ــيش ــان«، »لحن ــامطلوب  نه ــات ن ــردن كلم ــار، ( »ك ، )140و  148: 1348اختي

) 211: 1386احمـدمختار،  ( »گـري در بيـان  يلهح« و )101: 1391رزمجو و بلوج، ( »گويي خوش«
  . است ترجمه شده

اسـت كـه    حسن تعبير در منابع مختلف با عباراتي مشابه و تقريباً يكسان تعريف شده
  :كنيمها اشاره ميبه تعدادي از اين تعريف

داد، (انه دبح و غيرمؤجاي كلمات گستاخانه، صري اي بهدبانه و غيرمحاورهؤاستفاده از كلمات ماليم، م
اختيـار،  (گيري آن در الفاظ دلنشين كردن امري نادلچسب و قالب ؛ تردستي زباني و نهان)199: 1385
تـر بـه كـار    جايگزيني براي الفاظ زشت و مذموم كه با ظرافت بيشتر و طريقي لطيف« ؛)148: 1348

گستاخانه، در قالبي  ؛ پردازش مفاهيم ناخوشايند، زشت، خشن و)24: 1385ميرزاسوزني، (گرفته شوند 
مستقيم، عبارت غير ؛)149: 1389زاده، نوروزي و عباس(زيبا، خوشايند، پسنديده و دور از صراحت لهجه 

   ).2: 1393بدخشان و موسوي، (ها و عبارات صريح و ناخوشايند شوند مبهم و خوشايندي كه جايگزين واژه
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جـاي   كـار بـه  كمـك : توان يافـت حسن تعبير در زبان روزمره مي هاي فراواني ازنمونه
جاي قبرستان، بيمارستان روانـي   جاي آرايشگر، آرامگاه بهكار، متخصص زيبايي بهخدمت

جـاي اخـراج، اقشـار     جاي ركود، ريزش و تعديل نيرو بـه خانه، رشد منفي بهجاي ديوانهبه
 جـاي حـاملگي،   مـادر شـدن بـه   منتظـر،  جـاي   بـه راه  بـه  جاي فقـرا، چشـم   پذير بهآسيب
  .جاي تظاهرات ناآرامي به و جاي چاق وزن به سنگين

هاي زباني، تركيبـي از  نشانه« .تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشدمي كاربرد حسن تعبيرها
قراردادي بين دال و مدلول، از طريق تغييـر دال، در   ةبه دليل رابط. دال و مدلول هستند
 »شـود ، حسن تعبير سـاخته مـي  مدلول ال وكنندگي بين د تداعي ةجهت گسترش فاصل

تعبير زيبـا از مفهـوم    - 1: ميان مفهوم و تعبير چهار حالت وجود دارد. )40: 1391موسوي، (
تعبيـر زشـت از   - 4 ؛تعبير زشـت از مفهـوم زشـت   - 3 ؛تعبير زيبا از مفهوم زشت - 2؛ زيبا

ب درواقـع حسـن تعبيـر محسـو     2 ةشـمار . )150: 1389زاده، نـوروزي و عبـاس  ( مفهوم زيبـا 
را به اين صورت تغيير دهيم كه تعبيـر زيبـاتر از مفهـوم     1 ةشماراگر  همچنين .شود مي
كـردن تبعـات منفـي موضـوع      كـم : بر همـين اسـاس حسـن تعبيـر دو هـدف دارد     . زيبا

: 1391موسـوي،  ( خوشايند موضوع مورد نظر ةدادن و اغراق در جنب ناخوشايند و بهتر جلوه
كه معموالً در طنـز، طعنـه، تمسـخر و     ناميد» قبح تعبير«توان را مي 4و  3 ةشمار. )5- 6

و » پيكر« اما در مقام مقايسه ي خنثي استاواژه» جسد«مثالً  رود؛ زياد به كار ميتحقير 
  .نداترتيب داراي حسن تعبير و قبح تعبير به» الشه«

كنـد، چنـين   تعبيـر مـي  دانـي   سخنكه مؤلف از آن به حسن تعبير  به نامهقابوس در
و سخن بود كه بگويند به عبارتي كه از شـنيدن آن روح تـازه گـردد و    «: شاره شده استا

پـس پشـت و روي سـخن     ... همان سخن به عبارتي ديگر توان گفتن كه روح تيره گردد
گـوي باشـي و هـم    نگاه بايد داشت و هرچه گويي بر روي نيكوتر بايد گفتن تا هم سـخن 

الرشـيد و سـخن    سپس حكايت خواب هـارون  يو .)44- 45: 1385عنصرالمعالي، ( »دانسخن
تر بود زندگانيخداوند دراز«و  »پيش از تو بميرندهمه اقرباي تو «ر را با دو عبارت دو معب
طريـق العقـل واحـد،    «گويد كه كند و از زبان هارون ميبيان مي» قرابات خويش ةاز هم

  ).45 :همان( »ر استتعبير از آن بيرون نشد اما از عبارت تا عبارت فرق بسيا
طـور طبيعـي و   هـا بـه  انسان. تواند داشته باشدكاربرد حسن تعبير داليل متعددي مي

آور و بيان حوادث ناگوار تمايلي ندارنـد؛ امـا   فطري به سخنان ناخوشايند، نامطلوب، دلهره
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ن بنابراين زبان به ايـ . هاست و گاه ذكر آن ضرورت دارداين موارد بخشي از زندگي انسان
كردن  حسن تعبير با پنهان. كندفن نياز دارد و ناگزير با كلمات جايگزين اداي مقصود مي

غلبه بر ترس  ).27: 1391موسوي، ( كاهدمي هاآن ةموضوعات ناخوشايند از تأثيرات آزاردهند
حسن تعبيـر   هاياجتماعي گوينده، مخاطب و شخص ثالث از ديگر كاركرد ةو حفظ وجه

  ).2: 1393وي، بدخشان و موس( است
گفتمان سياسي از آن براي رياكاري،  ةدر حوز. حسن تعبير هميشه كاركرد مثبت ندارد

ـ   تـاريخ بيهقـي  در . كننـد  ها استفاده ميفريب افكار عمومي و پوشاندن واقعيت  ةبـراي ارائ
حسنك  مثالً در ماجراي. است تصوير بهتري از سلطان مسعود از حسن تعبير استفاده شده

بيهقـي،  (» اين مرد بر مركب چوبين نشسـت  ،الجرم چون سلطان، پادشاه شد و«: است آمده
جاي متعـدي   فعل الزم بهاستفاده از با  ،ة اين جملهگويانعالوه بر ساختار به .)227/ 1: 1383

بـا جلـب   نيـز  » بر مركب چوبين نشسـتن «، حسن تعبير استعاريِ )نشست به جاي نشاند(
در بيهقي بر اين  عالوه. كندمل سلطان مسعود منحرف ميتوجه مخاطب، ذهن را از قبح ع

بـا   را گناهكردن و حبس ابد اشخاص مهم و بي اموال و زنداني ةمفهوم مصادر ،موارد متعدد
  .است كردهبيان  )456/ 2و  398/ 2، 275/ 1، 277/ 1: همان( »فروگرفتن«تركيب 

نيـز  » يـانجي جامعـه  زبـان غيرم «آن را  .ت اسـت اي بـراي شـناخ  حسن تعبير وسيله
هـاي درونـي افـراد جامعـه اسـت و بـا       ها، تضادها، و ترسدلهره ةدهند اند كه نشانناميده

 توان به تحليـل افكـار و فرهنـگ مـردم آن جامعـه پرداخـت      در يك زبان، ميآن بررسي 
بردند تلفـظ نـام او   ترسيدند و گمان ميمثالً مردم روسيه از خرس مي. )5: 1391موسـوي،  (

بنابراين نام اصـلي خـرس در ايـن زبـان     . شودحضور و جلب خطر اين حيوان ميموجب 
طـور در  همـين . ، جـايگزين آن گرديـد  »خـوار عسـل «تعبيـريِ  فراموش شد و نام حسـن 

  ). 175: 1385مريدي، ( شوداطالق مي» گوسفند سفيد«افغانستان و تاجيكستان به خوك 
در فرهنـگ ايرانـي از   . ز در خـود دارد حسن تعبير عالوه بر ترس، مفهوم احتـرام را نيـ  

مانند، بـا حسـن    دو دسته از ستارگان خرس. ديرباز كواكب و ستارگان مقام وااليي داشتند
كه در زبـان انگليسـي بـه ايـن دو       در حالي. ناميده شدند» دب اصغر«و » دب اكبر«تعبير 

»great bear«   و»lesser bear«  ناميدن آن به كـار   خرس را در ةگويند يعني خود واژمي
احساسـات  ة دهندميزان كاربرد حسن تعابير ممكن است نشان. )141: 1348اختيار، ( برند مي
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 ةواژ 356 1مسـت  ةمثالً در زبان انگليسي بـراي واژ . جامعه نسبت به موضوعي خاص باشد
  ).9: 1391موسوي، ( است هاي ديگر استفاده شدهمترادف وجود دارد كه بيشتر از واژگان حوزه

مـردن   ةواژ زيـرا . شـود ها از حسـن تعـابير اسـتفاده مـي    مرگ در تمام زبان ةدر حوز
حتي در متون كهن اعتقاد بـر ايـن بـود كـه اداي     . رودناخوشايند و نامطلوب به شمار مي

اي ممكن است باعث احضار يا بيداري مرده گـردد؛ بـه همـين علـت از     صريح چنين واژه
: 1391رزمجـو و بلـوچ،   ( شـود موضوع مرگ استفاده مـي  ةنندكعنوان تلطيف حسن تعابير به

در زبان فارسي براي مفهوم مرگ حسن تعابير بسياري مثل وفـات، درگذشـت، بـه    . )102
، دعـوت حـق را   فروبسـتن سراي باقي شتافتن، به ملكوت اعلي پيوستن، چشم از جهـان  

شـور  گـور شـدن، مـرده    رسيدن، گوربه و نيز قبح تعابيري مثل به هالكت... لبيك گفتن و 
  .خوردبه چشم مي... بردن، به درك واصل شدن، گور خود را كندن،  سقط شدن و

اي از آفـرينش ادبـي   تـوان آن را گونـه  آفرينـد و مـي  حسن تعبير فضاي جديدي مي
بـه خالقيـت گوينـده متعـدد      تواند بسـته شگردهاي ايجاد حسن تعبير مي. محسوب كرد

ي به كـار رفتـه در سـاخت حسـن     اي ابزارهادر مقاله) 1: 1393( بدخشان و موسوي. باشد
گيـري واژگـاني، اسـتلزام    شوندگي، حـذف، وام تكرار: ند ازا اند كه عبارترا برشمرده تعبير

اي مـبهم،  گفت، مبالغه، اطنـاب، رد خلـف، واژه  معنايي، استعاره، مجاز، تضاد معنايي، كم
مـرگ در غزليـات    ةن شـگردها در حـوز  بعضي از ايـ . ايگسترش معنايي و عبارات اشاره

با توجـه  . مقابل شگردهاي جديدي از شعر حافظ استخراج شددر ،حافظ كاربردي نداشت
 شگرد در قسمت اصلي مقاله مورد بررسـي قـرار گرفـت    ، هشتبه فضاي محدود پژوهش

  :كه مبناي اين گزينش پاسخ به اين دو پرسش است
  كند؟ مرگ از چه شگردهايي استفاده مي ةحافظ براي ايجاد حسن تعبير در حوز - 1
  ؟ استچگونه  ات اوشگردها و حسن تعابير ة مرگ براساسنگاه حافظ به پديد - 2
  
  شگردهاي ايجاد حسن تعبير مرتبط با مرگ در غزليات حافظ - 3
  واژهوام - 1- 3

ه گاه گويشورانِ يك زبان، براي گفتن واژگان ناخوشايند، از معادل خارجي آن واژه استفاد
آشـنا  شـود شـايد بـه خـاطر نا    كنند؛ زيرا لغت ناخوشايند وقتي به زبان ديگر گفته ميمي

                                                 
1. drunk 
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جاي خـر، كورتـاژ    حمار به. )10: 1391موسـوي، ( يابدبودن،  بار معنايي منفي آن كاهش مي
جاي سرطان و مواردي از ايـن قبيـل در زبـان روزمـره نيـز       جاي سقط جنين، كنسر به به

  .كاربرد دارد
 روز«او از . اسـت  مرتبـه بـه كـاربرده    5عربي اجـل را   ةواژمرگ، وام ةجاي واژ حافظ به

 اسـت  اجـل نمـرده   گويد و اينكه كـس بـي  سخن مي )53/5( »تيغ اجل«و  )1()80/7( »اجل
؛ امـا وصـل معشـوق آن را از سـر دور     )45/6( »اجل به ره عمر رهزن امل اسـت «؛ )186/6(

هـا بـه   ناميدن پديـده . ست و مرگ اتمام فرصتاجل به معني فرصت ا. )38/4( است داشته
زاده،  نـوروزي و عبـاس  (هاي زباني حسن تعبير  و رايج در زبان عربي است نام متضاد از شيوه

  . است به كار رفتهواژه  وام اينكاربرد كه در  )156: 1389
ناگشـوده گـل   «: مرگ است ازاي گويانهكردن نيز بيان به رحلت به معني كوچ ةواژوام

از اين ربـاط  «و ) 354/8( »...شب رحلت هم از بستر«؛ )43/3( »كردنقاب آهنگ رحلت ساز
  .)25/4( »...دو در چون ضرورت است رحيل

بگشاي تـربتم  ( بيت 2باشد كه حافظ در قرآني وفات ديگر جايگزين مرگ مي ةواژوام
آيه  14در . است ار بردهآن را به ك )263/7... و  مهل كه روز وفاتم  233/2...  را بعد از وفات

وفات و به  ةكه از ماد )107: 1372معتمدي، ( است از مرگ ياد شده »توفي«با تعبير  قرآناز 
 ةوسـيل  چـون در مـرگ، روح بـه    .معني چيزي را به تمام و كمـال تحويـل گـرفتن اسـت    

عنـي  فوت به م .)135/ 17و  261/ 22 :1387مكارم شيرازي، ( شودفرشتگان از تن بازگرفته مي
گـر  «: به كار بـرده نـه در معنـي مـرگ    در اين معني  از دست رفتن است كه حافظ آن را

  . )134/7( »نزدي شاهرخ و فوت شد امكان حافظ«و ) 246/7( »...فوت شد سحور
سـر  «: اسـت  نيز جايگزين استخوان پوسيده شده )79/ ياسين(قرآني عظم رميم  ةواژوام

روحي اسـت كـه بـر عظـم رمـيم      عكس «و  )367/5( »كنان عظم رميمآرد ز گلم رقصبر
  .)361/7( »ست افتاده

اول اينكه ممكـن  : كاربرد واژگان حسن تعبيري بايد به دو نكته توجه داشت ةدر حوز
است بعضي از اين واژگان در زبان امروز حسن تعبير محسوب نشـود زيـرا حسـن تعبيـر     

اختيـار،  ( شودريخ محسوب مينسبي است و يكي از داليل  تغيير معني كلمات در طول تا
حسن تعبير دارد به خاطر فراواني كاربرد گاه قدرت حسـن   ةاي كه جنبواژه. )148: 1348
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از  برخـي كـه  دوم اين. وشيدگي آغازين را نـدارد دهد و ديگر پتعبيري خود را از دست مي
كـه   رنـد اري داساخت خود كاربرد استعو در ژرف ندمفهومي ديگر ةواژگان مربوط به حوز

اصـطالح رحلـت   مـثالً   )2(.تحليـل كـرد  » معاصر اسـتعاره  ةنظري«اساس را بر توان آنهامي
  .است شكل گرفته» مرگ سفر است« ةاساس استعاربر

  
  ايواژگان كلي و عبارات اشاره - 2- 3

هاي واضح در تقابل با اسامي خاص و توصيف »اين و آن«جمله ضماير اي ازعبارات اشاره
اسـتفاده   ).17: 1393بدخشان و موسوي، ( ر مناسبي براي حسن تعبير هستندقرار دارند و ابزا

قـدرت معنـايي   «. ديگري براي ايجـاد حسـن تعبيـر اسـت     ةاز واژگان كلي و مبهم، شيو
در . تر و يا حتـي حـذف شـود   كردن آن مفهوم، كمرنگ واژگان تابو ممكن است با انتزاعي

گردد و بار منفـي كلمـات ناخوشـايند بـه     اين حالت، مفهوم واژه به صورت مبهم بيان مي
توانـد بـه هرچيـزي كـه در جهـان      مشكل مـي  ةمثالً واژ. يابدطور چشمگيري كاهش مي
  ).10: 1391موسوي، ( »موجود است ارجاع داده شود

 را كلي خلـل  ةواژ ،)339/5( »اگر رسد خللي خون من به گردن چشم« حافظ در مصرع
اين . دارد هبراي اشاره به مرگ عالق» واقعه«كلي  ةبه واژاو . است كردهمردن  ةجايگزين واژ

 »إذا وقعت الواقعـه « ةساخت مجازي نيز داشته باشد؛ يعني با توجه به آيتواند ژرفواژه مي
اليه حـذف  تدريج از قيامت به مرگ منتقل شده باشد يا مضاف مانده و مضاف ، به)1/واقعه(

و يك مرتبه تركيب  )492/5و  337/4و  299/3( »عهروز واق«سه مرتبه تركيب وي . شده باشد
كلي به همراه  ةدر مثال اخير واژ. است را در اشاره به مرگ به كار برده )252/9( »اين واقعه«

اين و آن هـم   از واژگان هاي زير حافظ براي اشاره به مرگدر نمونه. است صفت اشاره آمده
: جويـد مراه با واژگـان كلـي بهـره مـي    به صورت ضمير اشاره و هم به شكل صفت اشاره ه

كـه كـس نگشـود و نگشـايد بـه      «؛ )444/7( »چون نمـايم  وين رازگشايم،  اين گرهچون «
چنـد  «؛ )229/3( »و در آن پرده راه نيسـت  اين فراقمردم در «؛ )3/8( »را اين معماحكمت 

مـي  اي ز لـبش جـان ه  از بهر بوسـه «؛ )164/8( »رفت و چنان خواهد شد چنينگويي كه 
/ جان بي جمال جانان ميل جهـان نـدارد  «؛ )229/2( »دهدستاند و آنم نمي همي اينم/ دهم

گل عزيز است غنيمـت شـمريدش   «و نيز  )126/1( »ندارد حقا كه آن ندارد اينهركس كه 
  .)179/1و  351/7نيز و  164/7( »خواهد شد آنكه به باغ آمد از اين راه و از / صحبت
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يعنـي اشـاره بـه نزديـك را بـه كـار       » اين«افظ براي مرگ در مواردي كه ذكر شد ح
در مقابل براي معشـوق و اشـاره   . پذيرش مرگ و دور نديدن آن داللت دارد برد كه بر مي

تـر  است؛ يعني مرگ از معشـوق نزديـك   استفاده شده )229/2، 3/ 229(» آن« به دور يعني
آمـد از ايـن راه و از آن    كـه بـه بـاغ   «: ذكر شـده » آن«در يك مورد مرگ همرا با . است

زندگي از مـرگ  . است رگ در مقابل زندگي و تولد قرار گرفتهدر اين مورد، م. »خواهد شد
تر است براي همين صفت اشاره به نزديك را به همراه خـود  تر و براي ما محسوس نزديك

  .حافظ است ةشور زندگي بر مرگ در انديش ةدارد و اين بيانگر غلب
ه تعظيم ب. شمردن كاربرد دارد آن هم براي تعظيم و هم براي كوچكصفت اشاره اين و 

- ين دليل كه اگر چيزي در نظر كسي اهميت داشته باشد، مورد توجه و عنايت او قرار ميا

هاي نزديك بـه  شمردن به اين دليل كه پديده كه به او نزديك است و كوچك گوييگيرد؛ 
. )86: 1390باقري خليلي و حقيقي، ( شوندمي اهميت پنداشته ما به خاطر سهولت دسترسي بي

نشيني با وجه منفي فعـل گشـودن از عظمـت    در هم» اين معما«و » اين راز«، »ن گرهاي«
در عبـارات  . حـافظ حكايـت دارد   ةمرگ و ناتواني عقل انسان در درك آن در انديش ةپديد

اسـت تـا    كار رفتـه شمردن به  براي كوچك» اين«، »ستاند اينم همي«و » اين جان عاريت«
  .عظمت معشوق حقيقي و يا حتي بزرگداشت معشوق مجازي را به تصوير بكشد

  
  رد خلف - 3- 3
سـازي  دهنده، از طريـق منفـي  و آزارناخوشايند  ةگويانه، براي اشاره به واژ در رد خلف به«

را  در اين شيوه، واژه آنچه. شود كه بار معنايي مثبت داردناخوشايند عمل مي ةمتضاد واژ
 كند كـه نيسـت  گويد بلكه آن چيزي را ارائه ميبه مخاطب نمي) معناي منفي( كه هست

جاي كـور، ناشـنوا    نابينا به ةمثل كاربرد واژ. )15: 1393بدخشان و موسوي، (» )معناي مثبت(
  .جاي دروغ و عدم صداقت به ،)همان(جاي كر  به

  :جويدبيرهاي متعدد بهره مينبودن با تع جاي مرگ از رد خلف آن يعني زنده حافظ به
... «؛ )179/6( »كه جام باده بياور كه جم نخواهد مانـد «: نبودن و نماندن در دنيا - 1

 ؛)413/8( )نميرد(=  »اين بزمگاه از او ةخالي مباد عرص«؛ )362/4( »محتسب نماند
 .)179/6 و 179/6 نيز ،492/9( »بينم از همدمان هيچ بر جاينمي«

از اين مرض بـه  «؛ )97/5( »هات كه رنج تو ز قانون شفا رفتهي«: بيماري العالج - 2
 .)82/5و  382/6؛ 62/8و نيز ابيات ،97/5( »حقيقت شفا نخواهم يافت
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چـو امكـان   «؛ )229/6( »كه در وي نه ممكن است خلود ...«: عدم جاودانگي دنيا - 3
 .)290/7و  442/6نيز ابيات ، 454/5( »ايوان نيست خلود اي دل در اين فيروزه

و نيـز   ،237/8( »...در اين خيال به سر شد زمـان عمـر و   «: به پايان رسيدن عمر - 4
 . )337/4 و297/2 ؛314/5 ؛38/1ابيات 

ده روزه مهـر  «؛ )74/5( »روزي كه در اين مرحله مهلت داريپنج«: كوتاهي زمان - 5
 .)396/1 و 219/3 ؛395/3 ؛162/2و نيز ابيات ، 5/3( »...گردون

  
  ي استلزام معناي - 4- 3

 ةتوان مطرح كرد كه صحت يك جمله، صـحت جملـ  استلزام معنايي را به اين صورت مي
اگـر  . ديگـري اسـت   ةكند يا واقعيت يك جمله مستلزم واقعيـت جملـ  ديگر را ايجاب مي

اش ايـن اسـت كـه    ، ايـن جملـه الزمـه   »محمد ساعت ده از بسترش برخاسـت «: بگوييم
: 1386مختـار،   احمـد و  136: 1381پـالمر،  ( »اسـت  محمد قبل از ساعت ده در بسترش بـوده «

آورد كه بر حسب اطالعات موجـود درون  استلزام معنايي اين امكان را به وجود مي ).179
  ).122: 1380صفوي، ( يك جمله بتوان به اطالعات ديگري دست يافت

 ةدنيايي كه مـرگ درواز . گويدحافظ در ابيات زيادي از دنياي پس از مرگ سخن مي
  :شوددنياي پس از مرگ در شعر حافظ چهار حوزه را شامل مي. ه آن استورود ب

بـرد سـخن   آنچه كه انسان با خود مي جاي سخن مستقيم از مرگ، از حافظ به :توشه - 1
گر امانـت بـه   «: گويد و فعل بردن به آخرت مستلزم مردن و رفتن به آخرت استمي

 . )367/9( »ز كه با خود ببريگوهر معرفت آمو«و ) 484/3( »سالمت ببرم  باكي نيست

جـاي آن بـه كـار     كند و واژگان تربت و خاك را بـه قبر پرهيز مي ةحافظ از واژ: تربت - 2
خاك حـافظ اگـر يـار بگـذرد      به«: برد و سخن از قبر معني مرگ را در خود داردمي

ندارم دستت از دامن به جـز  «؛ )330/7( »ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم/ چون باد
و نيـز   ،319/4( »كه بر خاكم روان گردي بگيـرد دامنـت دسـتم   / دم هم ك و آندر خا
 .)456/1و  330/2 ؛303/7 ؛264/2 ؛234/7 ؛205/3 ؛121/6 ؛9/8ابيات 

در ميان عناصر مربوط به دنياي پس از مـرگ، بـر روي بهشـت تمركـز      حافظ: بهشت - 3
ن اسـت و حـافظ   گويد رفتن به بهشت مستلزم مـرد بيت از بهشت مي 14در . كند مي

آميزد و فعل نا خوشايند مردن را به تلخي بيان مرگ را با شيريني گفتن از بهشت مي
دارم از لطـف ازل جنـت فـردوس    «: كنـد تبديل مـي » رفتن به بهشت«عبارت دلپذير 
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بـه  «؛ )354/8( »روم تـا قصـر حـورالعين   « ؛)79/8( »رود به بهشت مي«؛ )319/7( »طمع
كه از پاي « ؛)80/7( »سر از كوي خرابات برندت به بهشتيك«؛ )84/6( »دارالسالم رفت

 »شراب كوثر و حـور از بـراي ماسـت   «؛ )374/7( »سر به حوض كوثر اندازيمخمت يك
: نظـر دارد  نيز دربرتر از بهشت به تعابيري در مفهوم حتي  ؛)338/8و  345/7نيز  ،429/6(
ر خـويش خـدايا بـه بهشـتم     از د«؛ )372/5( »با خاك كوي دوست به فردوس ننگريم«

جهنم را اصالً به كار نبرده و از دوزخ تنها دو  ةواژ حافظ .)335/4و نيز  ،268/7( »مفرست
مفهوم آن را با استفاده از شگرد رد خلـف و بـا عبـارتي در     واست؛  مرتبه استفاده كرده

گـر  ا«: كند تا از خشونت و ترس موجود در واژه كاسته شـود مفهوم غيربهشت بيان مي
 »بهشـت اگرچـه نـه جـاي گناهكـاران اسـت      «، )375/3( »رضوان به ما دهند ةنه روض

آتش است كه از  ةبدترين تعبير او از جهنم واژ ؛)جهنم جاي گناهكاران است(= )405/2(
عاشقان را «: كاهدگويد و از تأثير منفي آن ميآن نيز آميخته با لطف دوست سخن مي

 .)346/11( »...پسندد لطف دوستگر در آتش مي

ترسـم  «: كنـد ناخوشايند تصوير مي مت را در ارتباط با گروه مخالفانحافظ قيا: قيامت - 4
گوييـا بـاور   «و  )11/8( »نان حالل شيخ ز آب حرام ما/ خواستاي نبرد روز بازكه صرفه

هست «: بيند؛ اما در ارتباط با خودش جاي اميدواري مي)199/3( »دارند روز داورينمي
هرچند  ؛)340/5( »فيض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم/ رغم عدو روز جزا علياميدم كه 

گـر  «: كشدنقد مي ةگاه عملكرد خود را به عنوان مسلمان باورمند به قيامت نيز به بوت
او از . )490/10( »آه اگر از پس امروز بـود فردايـي  / اين است كه حافظ دارد مسلماني از

شمردن زمان وقوع قيامت است كه  ة فردا بيانگر نزديكژوا :كندمي قيامت به فردا تعبير
إنهم يرونه : بينندشود و كافران آن را دور مياساس قرآن ويژگي مؤمنان محسوب ميبر

توان گفت كه سخن از قيامت از مـرگ خوشـايندتر   نمي. )5- 6 /معارج(بعيدا و نراه قريبا 
 .بردرا از دل مي ستاخيزبيان حافظ هول روز ر ةشيو اميدوار و ةاما روحي ،است

 
  ترادف - 5- 3

: 1389پرچم و شـاملي، ( پي و پشت سر هم آمدن استدر ترادف در لغت به معني تتابع يا پي
شناسي دو لفظ مفرد كه اصالتاً و به طور مستقل و به يك و در زبان )به نقل از ابن منظور 34

 شـود مترادف ناميده مـي  ،اعتبار و در يك محيط زباني بر يك معناي حقيقي داللت كند
كلمات متـرادف  . )به نقل از امام فخر رازي 40: 1385، و صدقي و سيفي المنجدبه نقل از  39: همان(
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و ناقص ) جاي هم به كار روند اي كه بهگونه داراي معناي يكسان به( به دو نوع تام و كامل
شود كه سيم ميتق) مشترك در معني كلي و متفاوت در بار معنايي خاص( و شبه ترادف

. شناسان معتقدند نوع اول وجود ندارد يا موارد و مصاديق ان بسيار اندك اسـت اغلب زبان
بنـابراين كلمـات متـرادف از لحـاظ     . )42: 1389و پـرچم و شـاملي،   43: 1385 صدقي و سيفي،(

ترادف ابزار مناسبي براي ايجاد حسن تعبير است و بـه گوينـده   . اندمعاني ضمني متفاوت
اي با صراحت و شدت كمتر معناي دهد تا با عدول از لفظ صريح و گزينش واژهان ميامك

  ). 157: 1389زاده، نوروزي و عباس( مطلوب را برساند
تشـنه بـه   «، »كشتن« ، معشوق خود را به اعمالي چونحافظ طبق سنت شعر فارسي

بـه خـودي   اين عبـارات   .كندمتّصف مي، »خون ريختن«و » خون خوردن«، »خون بودن
اما حافظ گاه از   ،خود و بدون در نظر گرفتن ديگر عناصر و بافت كالم، داراي قبح تعبيرند

مثـل در خـون دل    ؛كندت كمتري دارند، استفاده ميمترادفات اين افعال كه شدت و حد
و اشـارت كـردن    )27/8( ؛ زلف را به خون عاشقان شكستن)450/3( پرهنران دست داشتن

  .)6/3(سياه معشوق به خون عاشق  ةمژ
مردن را به كـار نبـرده و اغلـب از     ةبار هم واژحتي يكحافظ مرگ معمولي  ةدر حوز

تعبيـر   )416/6و  299/7و  210/7(او مرگ را رفتن از جهان . است استفاده كرده» رفتن«فعل 
: دارد »فـت بر«غزلي هـم بـا رديـف     برد ودر مرگ عزيزان نيز رفتن را به كار مي. كندمي

فعـل   ).85/1( پيكر او سير نديديم و برفـت روي مه/ شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت
وارد  كسي كه از جايي رفته يعني بـه جـاي ديگـر   . كندداللت مي» تغيير مكان«رفتن بر 

دهد كـه مـرگ نـابودي    كاربرد اين فعل نگاه قرآني حافظ به مرگ را نشان مي. است شده
از جايي فروتر رفتن  ،ال از دنيا به آخرت است و براي مؤمنان اين انتقالنيست و فقط انتق
مـتمم  ) 359/1( »منـزل ويـران  «، )82/9( »دارفنا«در تأكيد اين نكته نيز . به جايي واالست

  . است فعل رفتن قرار گرفته
باالتري  ةگويانفعل گذشتن و درگذشتن ديگر مترادف معنايي رفتن و مردن با ارزش به

. كندرفتن در معني عامش هم بر مبدأ حركت و هم بر مسير حركت داللت مي چوناست 
او «يا » از كوچه رفت او«دارد؛ مثالً مبدأيي كه به فرد تعلق دارد و مسيري كه به او تعلق ن

كند مثل ؛ اما گذشتن در معني عامش فقط بر حركت در مسير داللت مي»اش رفتاز خانه
كه به فرد ) دنيا(= رد گذشتن براي مردن يعني حركت از مكانيكارب. »او از كوچه گذشت«
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 دنيا مستقيماً مسير و منزل بر اين عالوه. شودتعلق ندارد و فقط در حكم مسير محسوب مي
باغبـان چـو مـن زينجـا     «: اسـت  نيـز ناميـده شـده   ) كاروان در قديم محل توقف موقت (=

/ راهـه منـزل   كز اين دو...« ؛)330/2( »گذرمزار شود تربتم چو دربنفشه« ؛)473/3( »...بگذرم
  .)329/10( »وز شاهراه عمر بدين عهد بگذرم«؛ )392/6( »...چون بگذريم

به خـودي خـود و بـدون در نظـر گـرفتن ديگـر عناصـر جملـه،          نيز» دادن جان«فعل 
 اندازداين فعل فاصله مي ةدهندتشكيل ةاي ناخوشايند است؛ اما حافظ بين دو واژواژه مرگ

با اين كار جبـر موجـود   . كنددادن را به فعل متعدي دادن جان تبديل مي و فعل الزم جان
بـه مـژده   «: تر جلوه كندكند تا ناخوشايندي مرگ كمرنگدر مرگ را به اختيار تبديل مي

   ).427/7( »ز وصل روي تو اش چون رسيد پروانه/ شمع در نفسي جان به صبا داد
دادن  تـر از جـان  گويانـه در شعر حافظ به كار رفته به رهشت با كه» سپردن جان«فعل 

فعل فاصله انداخته و فعـل الزم و منفعـل را بـه فعلـي      در اين مورد نيز بين دو جزء. است
دل بـه رغبـت   «؛ )265/8( »...هـايش سـپردم  جان به غـم «: است متعدي و پويا تبديل كرده

 »ايـم  دان دو نرگس جادو سـپرده هم جان ب«و  )267/7( »سپارد جان به چشم مست يار مي
سـپردن درمـورد   . داردتعبيـر   حسن، معاني ضمنيبه دليل فعل  اين، اين بر عالوه ).325/3(

رود و طرف مقابل فعل سپردن هم طبعاً بايد فردي امين و مورد كار مي امانتي ارزشمند به
نگهداري  ةقت از حوزاعتماد باشد و نيز در سپردن فرد چيزي را با اختيار خود و به طور مو

كـاربرد ايـن فعـل بـراي مـردن بيـانگر       . گيردكند و دوباره آن را تحويل ميخود خارج مي
  .  جاويد و بقاي روح است ارزشمندي جان و عمر و زندگي و اعتقاد به زندگي

دادن اسـت كـه اختيـار و اراده و شـادماني و      مترادف ديگر جان» جان افشاندن« فعل
؛ )294/9( »بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شـمع  چهره«: است ل نهفتهسرخوشي در اين فع

كردن جان نيـز در  نثار و فدا .)312/2و  61/2ابيات  نيز ،460/7( »به ياران بر فشانم عمر باقي«
 »...نثـار خـاك رهـت نقـد جـان مـن      « :اسـت  مرتبه به كار رفته 12 ،مرگ عاشقانه ةحوز

 و 442/1 ؛427/3 ؛335/9 ؛318/7 ؛246/4 ؛236/5 ؛163/6 ؛122/5 ؛114/5 ؛24/6 و نيز ابيـات  ،443/4(
اسـت كـه در غزلـي بـا رديـف      » برخاسـتن از سـر جـان   «مترادف ديگر اين فعل  .)469/1

معنـي   ).226/8و  221/8( »از ميـان برخاسـتن  «اسـت و نيـز    به كار رفتـه  )336( »برخيزم«
مـرگ عرفـاني قـرار     زةا در حـو كردن ارادي و اختياري ابيات حاوي اين فعل رضمني رها

  .است داده
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 مرگ بـه «نيز مترادف با مردن است كه ممكن است برداشت نادرست  »بر باد رفتن«
اما بايد دقت كرد كـه حـافظ ايـن تعبيـر را اغلـب       ،را به ذهن متبادر كند» نابودي ةمنزل

وي هـاي دنيـ  درمورد مرگ افرادي كه نماد شوكت و ثروت و قدرت و كالً مظـاهر نعمـت  
يعني مرگ بر بـاد رفـتن و نـابودي    . است به كار برده -  چون سليمان و جمشيد - هستند 

 »بـاد  كه واقف است كه چون رفت تخت جم بـر «: ماديات است نه جان و روح و معنويات
در معرضـي كـه تخـت    «؛ )372/3( »رود بر بـاد جايي كه مسند و تخت جم مي«؛ )101/5(

» بـه بـاد رفـت   / شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير«و  )100/4( »رود به بادسليمان مي
بلكـه در ادامـه    ،اما نهايت غم و اندوه حافظ به خاطر نـابودي ايـن مـوارد نيسـت     ؛)25/7(

  .»خواجه از او هيچ طرف نبست«: گويد مي
  

  نمامتناقض - 6- 3
رده بياني متناقض با خود يا مهمل كه دو امر متضاد را در خود جمع كـ «نما يعني متناقض

 »باشد؛ اما در اصل داراي حقيقتي باشد كه از راه تأويل و تفسير بتوان به آن دسـت يافـت  
نماها در ديوان حافظ تنـاقض مـرگ و زنـدگي اسـت و     يكي از متناقض). 19: 1377چناري، (

؛ )486/5( »ما را بكشت يار به انفاس عيسـوي «: رودمرگ عاشقانه به كار مي ةاغلب در حوز
شكر در دهان و به تلخي كشت حافظ را «؛ )57/6( »دم عيسي مريم با اوستكشت ما را و «

در آن / زنـدگي يـابم  ...«؛ )110/5( »زنده كه بر يكدگر افتاددل ةبس كشت«؛ )120/12( »دارد
وگرنـه  / داردمرا اميد وصال تو زنده مـي «؛ نيز )306/5( »زمان كه به تيغ غمت شوم مقتول
  .)300/6و  253/8 ؛84/5 ؛102/6 ؛137/2 ؛314/1نيز  ،300/2( »هردمم از هجر توست بيم هالك

گويد چون از نظر حـافظ مـرگ   سخن مي» زنده ةمرد«نماها از حافظ در اين متناقض
ة مـرده فقـط يـك مـورد بـه كـار       عكس آن، يعنـي زنـد  بـر . شودهم زندگي محسوب مي

مرده به فتـواي مـن   بر او ن/ كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق هر آن« :است رفته
 اينيـاس، ( »مرگ در ذات حيات وجود دارد«شود كه معموالً گفته مي ؛)244/7( »نماز كنيد

  .گويد كه حيات در ذات مرگ هستاما حافظ مي ،)270: 1375
  

  تلويح - 7- 3
كردن، با اشاره فهماندن و سـخني را ضـمن سـخن ديگـر بـه       اشاره«تلويح در لغت يعني 

 ةمنظور ما از تلويح دقيقاً آن چيزي است كه نقطـ . )تلويح: 1360عين،م( »كنايه بيان داشتن
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مقابل تصريح قرار دارد؛ يعنـي سـخني كـه مسـتقيم گفتـه نشـده و از مـتن و موقعيـت         
بيان » تلويحاً گفتن«اين مفهوم در اصطالح عاميانه با عبارت . توان آن را استنباط كرد مي
  .ستبا تعريض در مبحث كنايه نزديك ا. شودمي

بـه مصـداق   باتوجـه  » بودن آن ناپذيرشمول مرگ و اجتناب«حافظ براي بيان مفهوم 
هـاي  ، شخصـيت )78 /نسـاء ( »أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيده« ةآي

جاي آنكه  يعني به. كندويژه جمشيد و شخصيت حضرت سليمان را مطرح مي به شاهنامه
گويد كه جمشـيد و سـليمان بـا تمـام     مستقيم ميغير ،يمميرمستقيم بگويد من و تو مي

  . اند و ديگر نيستندمرگ شده ةهايشان طعمكامروايي
 تكـرار شـده  اشـعارش  مرتبـه در   13حـافظ اسـت و    ةشخصيت جمشيد مورد عالقـ 

حـافظ از  .اسـت  و اغلب براي بيان همين مفهوم به كار گرفتـه شـده   )39: 1389منصـوريان،  (
جمشيد كامكار بپرسـد و خـود شـاعر نيـز در      ةاز فيض جام و قصخواهد كه مخاطب مي

آن دولـت  «كـه   شـنود طلبد اما جواب ميبين را ميجام جهان ،گلستان ارم از مسند جم
حكايـت  . )351/4( »كـاووس كـي كنـد    و جم«خواهد حكايت  او مي. )81/6( »بيدار بخفت
ده و او نـه تنهـا از تخـت    مدام ميسر نش شهمه اقتدار و عظمت، مراد كه با آن جمشيدي
يـن تخـت و   از ا ).372/3و  101/5( است بلكه تخت و مسند او بر باد رفته )291/7( دور مانده

چيـزي جـز همـين حكايـت جـام از       و جمشيد )430/4( است كي فقط سخني مانده افسرِ
  . )486/5( است جهان نبرده
ف كـاله كـي را   چين قبـاي قيصـر و طـر    روزگار: نيز زبان گوياي مرگ است طبيعت

؛ شكل هالل هر سر مـه از  )120/6( ديده، خاك از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد
تاج كـاووس و كمـر    ،دزدو اختر شب )406/6( دهدافسر سيامك و طرف كاله زو نشان مي

  ).407/4( ربايدكيخسرو را مي
مولي و چه بسا نابودي فردي چون جمشيد تلويحاً يعني نابودي من و تو كه انساني مع

اي كراهــت و بيــان خشــونت نســبت بــه ديگــران آن هــم شــاه افســانه . ضــعيف هســتيم
. تر از گفتن مستقيم خشونت نسبت به توي مخاطب و من شاعر اسـت اش كمناخوشايندي

گويانـه  بنابراين، مالحظات روحي و احساسي مخاطب حافظ را به اين بيـان تلـويحي و بـه   
  .كاهداز بار منفي سخن مي ،ال و مدلول فاصله ايجاد كردهبياني كه ميان د ،كشاند مي
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نعـم  «حافظ در بيان تلويحي دركنار جمشيدي كه ادعـاي خـدايي كـرد از سـليمان     
الطير او نيـز بـر   كند كه تخت او و شكوه آصفي و اسب باد و منطقياد مي) 30/ص( »العبد

چـه   -  كـه مـرگ همـه را    سـت ا اين نكتهبر تأكيد  كه خود )25/7و  100/4( است باد رفته
  . گيرددر بر مي -  بدكار و چه نيكوكار

روزگار فرمـانروايي او بـه    شاهنامهدر . از طرفي جمشيد با مفهوم زندگي مرتبط است
نديدنـد مـرگ انـدر آن    / رفـت كـار   چنين سال سيصد همي« :است مرگي توصيف شدهبي

است كه يم داوطلبانه راه مرگ  مدهدر اساطير هندوان نيز آ«. )33: 1385فردوسي، ( »روزگار
قـائمي و  ( »بخش جوهر زندگي از فروپاشي گرددگزيند تا با گشايش راه مرگ، نجاترا مي

  ).16: 1388پورخالقي، 
  

  قيد حالت - 8- 3
كه حالت و چگونگي فاعل يـا  «شود اين قيد همان است كه در نحو عربي حال ناميده مي

: 1390انـوري و احمـدي گيـوي،    ( »رساند ميگرفتن كار  امدادن يا انج مفعول را در حين انجام
حافظ گاه از واژگان ناخوشايند مرتبط با مـرگ در   ).92: 1384پـور،  خيام. همچنين نكو ، 242

كند؛ مثالً  ناخوشايندي و كراهتـي  كنار قيد حالتي بيانگر شادي و سرخوشي استفاده مي
و كالً در كـنش  » زير شمشير رفتن« ،»جان دادن«، »مرگ«و » لحد«كه در واژگاني مثل

ممكن است كام گوينده و مستمع را تلخ كند با قيد حالـت از ميـان    كهاست  مردن نهفته
  :شودرود و حتي به شيريني مبدل ميمي

 بر خيـزم  صفتالله؛ من چو از خاك لحد )119/9( بايد رفت كنانرقصزير شمشير غمش 
 ببـر  فـارغ و آزاد وانگهم تا به لحد ... ؛ )334/4( ...دهم جان به يك خندهدم كه آن ؛)157/2(
كز سـر جـان و   و ؛ )374/4( اندازيم سر پا كوبان؛ )299/7( از جهان رفتي خوش...  ؛)250/7(

  .)336/6( برخيزم فشاندستجهان 
  
  كاركردهاي حسن تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات حافظ - 4

مـرگ از حسـن تعبيـر     ةا حافظ در حـوز پردازيم كه چردر اين قسمت به اين پرسش مي
رسد اين است حافظ شاعر است و شـعر  كند؟ نخستين دليلي كه به ذهن مياستفاده مي

زدايـي   هاي آشناييتواند يكي از شيوهيعني نوآييني و تازگي سخن و حسن تعبير هم مي
بيـر هـم   اين نكته تنها دليل كاربرد حسن تعبير نيست؛ چون قبح تع. و ايجاد تازگي باشد
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سـه دليـل عمـده در ايجـاد      در اشعار حـافظ  .ابداع شاعرانه قرار گيردتواند در خدمت مي
  :دخيل است ،حسن تعابير مرتبط با مرگ

  
  ادب و نزاكت حافظ و حفظ كرامت انسان  - 1- 4

 »تو در طريق ادب باش و گو گناه من اسـت «: دهدحافظ در شعر خود شعار ادب سر مي
دريـده   چشم«؛ )109/7( »...حافظ به ادب باش«؛ )101/4( »ادب گيرقدح به شرط «؛ )53/7(

كه ياد باد آن«؛ )201/8( »قدم منه به خرابات جز به شرط ادب«؛ )127/4( »ادب نگاه ندارد
او در عمـل   ).484/4و  281/4؛ 216/4؛ 208/7نيـز ابيـات    ،204/5( »...در آن بزمگه خلق و ادب

دار آميـز و واژگـاني كـه احساسـات اشـخاص را خدشـه      كارگيري واژگان تـوهين نيز از به
بـراي   و گيـرد مخالفان خود اين شيوه را به كار مي ةحافظ دربار. گزيندكند دوري مي مي

مـثالً  . كنـد مردود شمردن آنان هم از حسن تعبير براي ايجاد تلطيف كالمي استفاده مي
جهـنم   ةمقابـل از كـاربرد واژ   گويد گروه رندان رستگار و اهل بهشتند؛ اما براي گـروه مي

زاهد غرور داشت سالمت نبـرد راه  : آوردگويانه بر زبان ميكند و مفهوم آن را بهپرهيز مي
  ).84/6( رند از ره نياز به دارالسالم رفت/ 

نزاكـت اجتمـاعي و بيـانگر احتـرام و اهميـت       ةدهنداستفاده از حسن تعبيرات نشان
 انسـاني اسـت   ةتـر كرامـت جامعـ   ابعـادي وسـيع   گوينده به كرامت مخاطب خويش و در

تـري يـا   براي مثال از عباس عموي پيامبر پرسيدند كه تـو بـزرگ  . )32: 1385ميرزاسوزني، (
نـوروزي و  ( من قبل از او متولد شدم: پيامبر؟ در جواب براي پاسداشت حرمت پيامبر گفت

  ). 163: 1389زاده، عباس
احترام قلبي نسبت به فرد . است افراد درگذشت دادن خبر ،يكي از موارد تجلي احترام

گونـه كـه حـافظ    سـازد؛ همـان  درگذشته خبر مرگ را با عبارت بهتري بر زبان جاري مـي 
مورد حالج بـه  را در )142/8( »كزو گشت سر دار بلند«جاي به دار آويخته شدن، عبارت  به

نه بيـانگر اعتقـاد حـافظ بـه     گوياطور كلي با عبارات به گفتن از مرگ انسان به. بردكار مي
 )70/ اسـرا ( »لقد كرّمنا بنـي آدم  و«اساس قرآن كرامت انساني بر. انساني است حفظ كرامت

فارغ از معيارهايي چون رنـگ، نـژاد، زبـان،     - كه انسان به ماهو انسان عبارت است از اين«
  ).  58: 1391پور،  هيدال( عزيز و شريف و ارجمند است -  اجتماعي و اعتقاد ديني ةجغرافيا، طبق
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  واكنش در برابر مرگ - 2- 4
انـد كـه حسـن    هاي دروني ما دانسـته ها و ترستعبير در زبان را دلهره دليل وجود حسن

ترس از مـرگ داليـل مختلفـي    . )2- 3: 1393بدخشان و موسوي، ( كندتعبير آن را پنهان مي
- 2عقوبت و عـذاب ابـدي؛   داليل مذهبي يعني ترس از - 1: جملهاز .تواند داشته باشدمي

ـ   - 3 شناختي يعني ترس از ديگر نبودن؛داليل هستي  ةتوقف اهداف يعني مرگ بـه منزل
ـ    .شودهاي زندگي تلقي ميتهديدي نسبت به هدف  ةچون ممكن اسـت انسـان را در ميان

 هـا و آرزوهـاي خـود ناكـام بمانـد     زندگي متوقف سازد و فرد در اجـراي اهـداف، برنامـه   
  .مردن ةهاي لحظترس از رنج - 4و  )58و  23و  19: 1372معتمدي، (

استفاده از قيد حالت سرخوشانه در كنار فعل مردن بيانگر غلبه بر تـرس نـوع چهـارم    
گويد درواقع بر تـرس نـوع اول غلبـه    حافظ با استلزام معنايي از بهشت ميوقتي كه . است
حسن تعبير اسـت كـه در   همراهي مرگ و معشوق نيز از شگردهاي معنايي ايجاد . كندمي

امـا در شـواهد قسـمت اسـتلزام معنـايي حضـور        يمپـرداخت ناين مقالـه مسـتقيماً بـه آن    
گويد معشـوق و ديگـران را بـه    از تربت خود ميحافظ در تمام ابياتي كه . چشمگيري دارد

عشق او بعد از مرگ نيز تداوم دارد و از تربت عاشق گل سـرخ و   .كندگذر از آن دعوت مي
ديگـر نبـودن و    غلبه بر تـرسِ در چنين مواردي  .)416/6 و 234/7 ؛101/6 ؛93/6( دمدميالله 

است؛ يعني عشق از نظر حافظ هدفي بلندمدت است و بعـد از مـرگ   مرتبط توقف اهداف 
 :ه استحوزاين حافظ در  ةترين دغدغالبته ترس از توقف اهداف شايد مهم. هم ادامه دارد

؛ )435/2(ناخوانده نقش مقصود از كارگـاه هستي /  هان سرآيد عاشق شو ار نه روزي كار ج
    ).336/3( كه چو گردي ز ميان برخيزمپيشتر زان/ يا رب از ابر هدايـت برسان باراني 

  ارزش زندگي - 3- 4
تـوان گفـت كـه    مـي . رودترين حقوق ذاتي انسان به شمار مـي حق حيات يكي از بنيادي

: 1391پور، يداله( باشدكليف آنان نيز ميتبلكه حفظ آن كردن فقط حق افراد نيست  زندگي
واژه و در وام. شـود مربوط به زنـدگي مطـرح مـي    در رد خلف، مرگ در قالب واژگانِ ).59

 ةدر زبان و فرهنگ فارسي نيـز غلبـ  . شاهد پيروزي زندگي بر مرگ بوديم نما نيز متناقض
اصطالحات مربوط به مرگ، تمركـز بـر   توان ديد؛ مثالً در واژگان و زندگي بر مرگ را مي

  ...؛ بازماندگان و»بقاي عمر شما باشد«، »عمرش را داد به شما«: روي زندگي است
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دعاي حافظ بـراي افـراد   . گويدبر اين، حافظ از زندگي بيشتر از مرگ سخن مي عالوه
 ؛)4/2( »... شـكر فـروش كـه عمـرش دراز بـاد     «: اش دعا براي طول عمر استمورد عالقه

؛ )463/6( »كه عمرت باد صد سال جاللي«؛ )100/5( »كوته كنيم قصه كه عمرت دراز باد«
بلبل عاشق تو «؛ )115/5( »... بهار عمر خواه اي دل«؛ )155/6( »... تو عمر خواه و صبوري«

؛ 285/9 ؛255/3 ؛76/3 ؛12/6و ابيـات ، 293/6( »...عمر خسرو طللب ار «؛ )232/7( »... عمر خواه
و » گرامـي «، »شـيرين «در موارد متعدد جان و عمر  را همراه با صـفات  . )332/7و  320/8

 بر عالوه. بردبه كار مي...)  و 476/3 ؛469/1 ؛356/2 ؛354/3 ؛296/3 ؛153/3 ؛90/5 ؛45/2( »عزيز«
بخـش توصـيف   باشد كه هر دو زنـدگي حافظ شراب و معشوق مي ةاين دو امر مورد عالق

بخشي عيسي نـزنم دم  از روان«، )379/1( »جويمسيم حيات از پياله ميكه من ن«: اندشده
در ميان پيامبران نيز نام خضر به . )70/6( »فزايي چو لبت ماهر نيستزانكه در روح/ هرگز

صديقيان و ميـر عابـديني،   ( تكرار مرتبه 16خاطر ارتباط آن با آب حيات و زندگي طوالني، با 
  . داردي بااليبسامد  )خضرذيل : 1366
  

  قبح تعبير مرتبط با مرگ - 5
خورد هرچند دربرابر حجم زيـاد  مرگ نيز در شعر حافظ به چشم مي ةقبح تعبير در حوز

  :ند ازا كه عبارت ود قبح تعبير داليل متعددي داردوج. آيدتعبيرها به چشم نميحسن
تظـار  تـوان از او ان كسي كـه فرزنـدش را از دسـت داده نمـي    : شرايط نامساعد روحي - 1

آه و فريـاد  «: اي زيبا و خوشايند سخن بگويدگونهداشت مرگ را زيبا ببيند و از آن به
  .)134/6( »ابروي من منزل كرددر لحد ماه كمان/ كه از دست حسود مه چرخ

تـوان دوسـتانه سـخن    با دشمني كه اميدي به هدايت او نيست نمي: مقابله با دشمن - 2
ر شـاه منصـو  « ؛)125/8( »هر نكته مكاني داردهر سخن جايي و «به قول حافظ . گفت

 »دشمنان را ز خـون كفـن سـازيم   / كجا كه نهيمروي همت به هر/  واقف است كه ما
سر دشـمن   ةحوال«؛ )12/11( »ناشناسان گوي چوگان شماكاي سر حق«؛ )8و  381/7(

 )390/7( »تو درخت عدل بنشان، بيخ بدخواهان بكـن «؛ )350/5( »به سنگ خاره كنم
 ).309/9( »كه اين مجلس نجويد زندگي بر وي حراموان«و 

قـبح تعبيـر   . باشـد تعبير غلبه بر ترس از مرگ ميكارايي اصلي حسن: تذكر و هشدار - 3
حـافظ بـراي   . كارايي عكس دارد و ترسـاندن از مـرگ بـراي غـافالن ضـروري اسـت      
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ن سـخ » گـل انسـاني  «، از )414/2( »اعتبـار  ةشـنو و ديـد  گوش سخن« آموزيِ عبرت
فردا كه شوم خاك چه سـود اشـك   / امروز كه در دست توام مرحمتي كن«: گويد مي

سـر   ةپيشتر زانكه شـود كاسـ  / زر آب طربناك انداز ةخيز و در كاس«؛ )89/4( »ندامت
 . )264/1( »انداز خاك

خـورد  تعبير از مرگ بيشتر به چشم مـي مرگ عاشقانه قبح ةدر حوز: مبالغه در عشق - 4
يعنـي مرگـي كـه اوج    . ايثـار عاشـق را برجسـته جلـوه دهـد      ةخـاطر آنكـه جنبـ     هب

يـا رب   :كنـيم ناخوشايندي و كراهت قرار دارد به خاطر معشـوق از آن اسـتقبال مـي   
 ). 78/2( افكند و كشت و حرمت صيد حرم نداشت/ مگيرش ارچه دل چون كبوترم 

 
  گيرينتيجه - 6

مـرگ معمـولي، مـرگ    : گيـرد سخن از مرگ در غزليات حافظ در سه گروه جاي مي
كنـد  در هر سه حوزه از كاربرد واژگان مرگ و مردن پرهيز مي او. عرفاني و مرگ عاشقانه

 .نمايدو مفهوم مرگ را در قالب كلمات ديگر بيان مي

خشـن، صـريح و    ةگويد؛ يعنـي مفهـوم  و واژ  تعبير از مرگ سخن ميحافظ با حسن
تر و با صراحت كمتـر را جـايگزين آن   فتر، لطيمبهمهاي  هترسناك مرگ را  حذف و واژ

 .كندمي

واژه، وام: نـد از ا گيرد كه عبـارت هايي را به كار ميتعبير مؤلفهحافظ براي ايجاد حسن
نما، تلويح، لحـن  ، رد خلف، استلزام معنايي، ترادف، متناقضايواژگان كلي، عبارات اشاره

 .اند حافظ ر مرگ در انديشةة شور زندگي بها نشانگر غلباين مؤلفه. و قيد حالت

مرگ در قالب قبح تعبيـر هرچنـد در مقايسـه بـا حسـن       ةانديشي حافظ در حوزتلخ    
شـرايط  : اند از چهار دليل اصلي اين قبح تعبيرات عبارت. اما وجود دارد است تعبير اندك

  .، مقابله با دشمن، تذكر و هشدار و مبالغه در عشقنامساعد روحي
 

  نوشتپي
مثالً همين ارجـاع  . استسمت چپ شمارة بيت و عدد سمت راست شمارة غزل عدد  - 1

  .است 1387 چاپ ها براساس حافظ،غزل ةمبناي شمار. 7ت ، بي80يعني غزل شمارة
است كه  شناسي شناختي، مطرح شدهمفهومي در زبان ةنظريه معاصر استعاره يا استعار - 2

اي ديگـر بـه تصـوير    و مفاهيمِ حـوزه اساس اصطالحات براساس آن، يك حوزة مفهومي بر
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اسـتعاره عبـارت اسـت از تطـابق      ،شـود؛ بـه عبـارت ديگـر    سـازي مـي  آيد و مفهومدرمي
اي حوزه اختي از اين تطابق بينعبارت زباني فقط تحقق روس. اي در نظام مفهومي حوزه بين

جموعـه  اساس رابطه ميان دو واحد ارگانيگ يـا دو م . گيرداست كه در ذهن ما صورت مي
يـا  » انگـاره «گيـرد كـه بـه آن    مفهومي به شكل تناظر يك به يك صورت مي ةدر استعار

شناختي  ةهاي دو حوزگويند و منظور از نگاشت تطبيق ويژگي مي» انطباق«يا » نگاشت«
ها متعلق به قلمرو مبدأ  يكي از انگاره. انداست كه در قالب استعاره به يكديگر نزديك شده

ان و اركـ ) به منه يا مشبهمستعار( د كه اغلب مفهومي عيني و ملموس استباشيا منبع مي
كه قلمرو مقصد ) كم نسبت به قلمرو مبدأدست( ديگر داراي مفاهيم انتزاعي و ذهني است

ة هـايي از رابطـ  ليكاف اين مفاهيم را در مثال). مستعارله يا مشبه( شوديا هدف ناميده مي
چـه راه طـوالني را   «، »اسـت  بسـت رسـيده  مـا بـه بـن    ةطـ راب«: نـد ك عاشقانه تبيين مـي 

. »تـوانيم هركـدام بـه راه خـود بـرويم      ما بر سر يك دوراهي هستيم و مـي «، »كرديم طي
شـكل  » عشـق سـفر اسـت   « مذكور بر بنياد نگاشت استعارة متناظرها و برابرهاي مفاهيم

   ).210- 211:  1383؛ ليكاف، 50و  93: 1389مهند،  راسخ(است  گرفته
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