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 چکيده 
داللت تقریبا یکسانی به معنایی واحد    ،دهد که دو یا چند لفظترادف هنگامی روي می

که ذکر  درحالی ،شودداشته باشد. گاهی این واژگان در شعر به صورت معطوف ذکر می 

گیري سبک فنی ها براي انتقال مقصود بسنده است. در ادبیات منثور با شکل یکی از آن 

یافت گسترش  شیوه  محدودیت  .این  چون  عواملی  که  سنتی  شعر  در  وزنیاما  ،  هاي 

معنایی و تداعی واژگانی، دوري از اطناب، رعایت   ياستقالل ابیات، نکاستن از دایره

رسد این شیوه مینظربهگیرد،  ایجاز، پرمایگی ابیات و امثالهم بستر لفاظی را از شاعر می

بسامد   ساختار  این  ،چندان رایج و هنرمندانه نباشد. با وجود این، در اشعار شاعران بزرگ

پیش رو این موضوع را در شعر حافظ بررسی کرده و نشان   يچشمگیري دارد. مقاله 

ترادفات معطوف وارد شده است. ترادفات در شعر او    يداده حافظ نیز بارها به مقوله

دیگر، کاربرد معطوفات مرسوم و    يبه دالیلی چون حمل بخشی از معناي واژه به واژه 

، هاي آوایی، تناسبات واژگانی و ایجاد ایهام، تاکید بر معناوشهقالبی، ایجاد تناسبات و خ

 زبانی و غیره انجام گرفته است.  ایجاد ساختارهاي دو

 . شناسی، معطوفسبکحشو، : ترداف، حافظ، ی کليدیهاواژه
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 مقدمه .  1

  )رک.   در لغت »چیزي است که پشت سر چیز دیگري بیاید و از آن پیروي کند«  ترادف

سیبویه در باب لفظ براي معنا، ارتباط لفظ و معنا را به سه    .(116:  9ج ،1414منظور، ابن

  مثل »جلس و ذهب«؛   ،هادسته تقسیم کرده است: »هم دو لفظ متفاوت باشد هم معنی آن

  و دو لفظ یکسان با معناي مختلف«  انطلق«ذهب و  »مثل  دو لفظ متفاوت با معنی واحد  

مقوله  ؛(24:  1408  )سیبویه، از  دوم  می  ي مورد  نیز  خواجهشود.  ترادف محسوب  نصیر 

آورده است: »گاه بود که الفاظ    ي اسماي مترادف بندي را اختیار کرده و دربارههمین دسته

 . (9:  1361)طوسی،    بسیار بر یک معنی داللت کند مانند داللت انسان و بشر بر مردم«

که  گوید: »ترداف عبارت است از اتحاد در مفهوم و آن توالی الفاظ است  جرجانی نیز می

بسامد و اهمیت    .(50تا:  جرجانی، بی)  د«به اعتبار واح   واحدها مفرد بود، بر شی  داللت آن

؛ از آن  ترادف در زبان عربی موجب شده برخی علما آثاري در موضوع ترادفات بنگارند

علی است  عیسیجمله  کتاب  بن  در  المترادرمانی  ابوالعباس  ،  المعنی  المتقاربۀ  فۀااللفاظ 

زیدمحمد کتاب  بن  در  المجیدمبرد  القرآن  من  معناه  اختلف  و  لفظه  اتفق  محمد    ما  و 

 .القرآن بین النظریه و التطبیقالترادف فیمنجد در کتاب  نورالدین 

اند.  ت خاصی داشتهبه معانی لغوي دق  ،اندپرداخته  قرآنعلمایی که به بحث ترادف در  

  ، اندها ننهادهکند که لغویون فرقی میان آنمثال برخی از واژگان را ذکر می  سیوطی براي

بسا  این گونه است »خوف و خشیت« که چهدارند: »از  که در کاربرد با هم تفاوت  حال آن

که خشیت از خوف باالتر است و شدیدتر از آن ها فرق نگذارد و حال آنلغوي بین آن

:  1376)سیوطی،  گونه است »بخل و شح« که »شح« شدیدتر از بخل است«است... و از این

معنی مدخل به واژگان    بر توضیح معناي کلمه،معموال عالوه  هاي لغتدر فرهنگ  .(673

نویسان این واژگان تقریبا معادل و مترادف  شود. در نگاه فرهنگدیگري نیز ارجاع داده می

رابطه و  آن  يیکدیگرند  میان  معنایی  معتقدند:  تساوي  برخی  هرچند  است؛  برقرار  ها 

عنی  اي دقیقا داراي یک مها وجود ندارد و هیچ دو واژهمعنایی واقعی در میان واژه»هم

شک میان برخی از واژگان هر زبانی قرابت معنایی وجود  بی  ،(107:  1366)پالمر،  نیستند«

ها را  جاي یکدیگر استفاده کرد. گاهی نویسندگان و شاعران آنها را بهتوان آندارد و می
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با یک واژه نیز    توانستها میکه مقصود آندرحالی  گیرند،کار میدر ساختارهاي همپایه به

اي اشاره  دیگر نباشد. همپایگی به ساختارهاي نحوي  يانتقال یابد و نیاز به عطف واژه

تر، با هم ترکیب شده و دارد که »در آن دو یا چند واحد مشابه همانند یک واحد بزرگ

همپایگی  (  Haspelmath, 2006:1)  همان روابط معنایی را با عناصر اطراف ایجاد کند«

ایجاد شود.    ها ها و جملهزبان چون واژگان، گروههاي مختلف  توان در سازهانی مییا همس

همسانی آن است که »کلمه یا سخنی با کلمه یا سخنی دیگر داراي ارزش دستوري مشترک  

باشد« یکسان  ب  ي رابطه  .(102:  1388  )فرشیدورود،  و  نماهاي  نقش  يوسیله ههمپایگی 

گردد یا  نماها حذف میگاه نقش  ،گونه که فرشیدورد آوردهشود. البته آنپیوند ایجاد می

روف اضافه است و  در صفت و قید ممکن است این رابطه با حرف کسره که غالبا از ح

  . (102)همان:    مهربان  يمانند: خداوند بخشنده  وجودآید؛هب  ،رودمیکاربراي وابستگی به

به چه دالیلی به سمت کاربرد    حافظهاست که  این مقاله در پی یافتن پاسخی به این مسئله

توان براي آن متصور شد؟  و چه کارکردهایی می  ستا  مترادفات معطوف گرایش داشته

هاي نحوي  نماي پیوند »و« مقصود از معطوف در این مقاله، ساختنظر به بسامد نقش

اند و مقصود از مترادفات، واژگان و ترکیباتی  ه هم عطف شدهاي است که با »و« بهمپایه

معتبر فارسی    لغتهاي  است که معنایی قریب به یکدیگر دارند و معیار این قرابت، فرهنگ

 اند.است که در آن، این واژگان به یکدیگر یا به یک مدلول واحد ارجاع داده شده

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

پایه تحقیقاتی مجزّا انجام شده  هاي معطوف و همترادفات و ساختي  در هر دو زمینه

از آن جمله است »موسیقی   به معناي    قرآناست.  آرایش معطوف  ترکیب و  در فرآیند 

«  البالغهنهجبررسی الفاط مترادف در  ( و نیز »1396)  نانیا و همکارواژگان« به قلم قاسم

سیفی و  صدقی  تحقیقات 1385)   از  این  بدون  ب  مذکور   (.  کلّی  نگاهی  در  تردافات  ه 

به ساخت ( در  1396)  مهر و همکاراناست. مشتاق  پرداختههاي عطفی  محدودساختن 

« بخشی را به ترادفات در شعر سعدي  هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدي»  يمقاله 

استفاده از دو واژه است که با فاصله از  ترادفات در آن    ي اما حوزه  ؛انداختصاص داده
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دو جمل یا  عبارت  دو  در   یکسان   معنایی  نظر  از  و  شوند می  ذکر  درپیپی  يهیکدیگر، 

  جایگزینی داشته باشند. شعبانی و همکاران   ينه ترادفات معطوف که قابلیت رابطه   ،هستند

مقاله1389) در  از  ي(  پس  فارسی«  زبان  به  نگاهی  با  همپایگی:  معرفی    »ساخت 

  حاصل    يرویکرد همپایگی به منزله  ،اندرویکردهاي بررسی ساخت همپایگی نشان داده

خالص  فرایند  است.    ،ادغام  کارآمدتر  دیگر  رویکردهاي  به  و نغزگوينسبت  کهن 

ند«  اند واحد »بپایگی عطفی در زبان فارسی« نشان دادههم»   ي( در مقاله 1394)  احمدخانی 

حاضر    ي سازهاي مختص به خود دارد. تحقیقی که تا حدي به مقالهپایهبیشترین تعداد هم

است در  »ساخت  ،نزدیک  آن  زیباشناختی  نقش  و  همپایه  دمنههاي  و  قلم  کلیله  به   »

)عمران تعداد1384پور  منظر  از  را  که همپایه  معنایی،  سازه  ( است  روابط  هاي همپایه، 

بررسی    يسی کرده است. البته محدودههاي هنري بررتوزیع نحوي و نقش آن در خالقیت

مذکور ساخت همپایه در روابط معنایی مختلف همچون تضاد، تقابل، تجانس و    يمقاله 

  ، هاي مترادف است. از سویی دیگرع لّی معلولی و امثال آن، بدون محدودساختن به همپایه

نبود محدودیت وزن  يمقاله  نثر پرداخته است.  به بررسی همپایه در  نثر و مذکور  ی در 

ساخت براي  مناسبی  بستر  فنّی،  نثر  در  اطناب  بر  میتأکید  فراهم  همپایه  ، آوردهاي 

اي دیگر خواهد بود. از همین منظر  شک از گونهکه ترادفات معطوف در شعر، بیدرحالی

 مورد بحث، یافت نشد.   يتحقیقی در زمینه
 

 مترادفات معطوف در شعر .  2

مترادف در نظم محدودیت بیشتري نسبت به نثر دارد. هرچند گاهی شاعر   ساخت همپایگی 

شود مترادفات برخی واژگان را ذکر کند، باز محدودیت وزن مانع  براي تکمیل وزن مجبور می 

گردد. در اوزان بلندتر و مثّمن که هر بیت هشت رکن دارد، احتمال  کاربرد زیاد مترادفات می 

که از اوزان  ست تا اوزان مسدس با شش رکن عروضی. حافظ با آن شدن مترادفات بیشتر ا واقع 

مسدس   رمل  محذوف،  مخبون  مسدس  خفیف  محذوف،  مسدس  هزج  )چون  مسدس 

( بهره گرفته،  سریع مسدس مطوي موقوف ،  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف محذوف،  

آن  است. مترادفات معطوف در  اندک  بسیار  از    ها  د   250تقریبا  مترادف معطوف  ر  ساخت 
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از کل ساختار(،    %   4مورد آن در غزلیات شش رکنی کاربرد داشته است )   10غزلیات وي، تنها  

 اوزان شعر حافظ مسدس است.   % 12که تقریبا  درحالی 

  هک  اندگفته  صنعت  انداستا از سویی دیگر شعر سنتی تأکید بر استقالل  ابیات دارد: »

 .(218:  1314  ،رازيسیق)   «باشد  مستقل   شی خو  نفس  به  تیب  هر   هک  یدبامی  نان چ  شعر

موضوع قرار   این  شاعر  اختیار  در  کافی  عطفنمیفضاي  از  بتواند  که  تقریبا  دهد  هاي 

شدن به این ساختار، سخن را به سمت  واردطور معمول،  ؛ زیرا بهمعناي پیاپی بهره گیردهم

مترادف را به    يکاهد. از همین نظر برخی مقولهاطناب سوق داده و از پرمایگی شعر می

دو    به قول رشیدالدین وطواط وردن دو لفظ مترادف در کالمآاند: »دو دسته تقسیم کرده

ی  هایست که میان مترادفین در استعماالت تفاوتا  هنر آن  ، قسم است یکی هنر و دوم عیب

 باشد. مثالش از شیخ شیراز: 

بار  دگر  که  یاري  صحبت  دمی   دریاب 

 

 آن دم و ساعت   کمنده  چون رفت نیاید ب 
 

 تخالف استعمال دارد و عیب آن  ،و از این قبیل است وعد و وعید که با وصف ترادف

لیکن آنچه    ؛چون حرص و آز و جام و ساغر  ،ست که میان هر دو مترادف فرقی نباشدا

.  نیست  عیب  مترادفات  چنین  استعمال   هم  قدما  در  بلکه  أخّرین در مت  ع معلوم شدبه تتبّ

 : گوید اسماعیل  کمال 

 حرامزززاده و عیززار را نززداري دوسززت  
 

 کارم تو از آن تزرک جزام و سزاغر کزردم 

 

 :مثل آوردهه  بدیعی سمرقندي که اشعار او را صاحب رشیدي ب

 شزکرخدا که نیسزت چو ارباب حرص و آز
 

بیزدر و گزه فکر سززززاغرم   «گزاهی هواي 
 

 ( ذیل ترادف ،1377دهخدا، )

 شود: در شعر حافظ نیز دیده می این نوع مترادفات

 شورش   از   و   تلخ   از   بشو   دل   اي   آز   و   حرص   مذاق       آسایش    شهد   ندارد   پرور دون   دهر   سماط 

 ( 376:  1385)حافظ،

برخی علماي بالغت در صورت یکسانی معنا و کاربرد واژگان معطوف، آن را عیب  

 اند و آن »چنان باشد که آوردن لفظ آورده شماري حشو قبیح بهکرده و از مقوله محسوب 

 جایگه بود و بیت را تباه کند. از شعر پارسی کمالی راست: زاید بس بی
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 ان و مسترم زززو نهززز ت ت زززیر من از بس که بار منت تو بر تنم نشست       در

در بیت زیادتی است که آب این شعر ببرده است چه نهان و مستر هر دو  «نهان»لفظ 

 .(53تا: )وطواط، بی یک معنی است و بدین تکرار ناواجب حاجت نیست«

گردد. اطناب انواع و اقسام مختلفی دارد که  کاربرد مترادفات موجب اطناب سخن می

ها تذییل است و آن در نگاه برخی از علماي بالغت از رهگذر مترادفات ایجاد  یکی از آن

بر یک معنی بعینه تا   اشاره الفاظ مترادفه است،که ابوهالل آورده: تذییل »چنانشود؛ آنمی

براي کسی که آن را نفهمیده است کامال روشن شود و براي کسی که آن را فهمیده تاکید  

تذییل    يبرخی محدوده  .(478:  1372ریض است«)عسکري،  باشد و آن ضد اشاره و تع

  )رک. کاردگر، اند  هاي مترادف نیز گسترش دادهژگان فراتر برده و آن را به جملهرا از وا

به  هبه  .(82:  1390 تذییل  ابوهالل  نگاه  از  تأرحال  یا  معنا  آن است. منظور فهم  بر  کید 

: »آوردن لغات مترادف  دارندل در شعر تذیی ي دربارهمحققان امروزي نیز همین عقیده را 

؛  کلّاً جایز نیست مخصوصا در سبک عادي مگر آنجا که به قصد وضوح بیشتر الزم باشد

گاهی نیز  وضوح، گاهی به جهت زیبایی و روانی است و   يلهبر مسئاما در ادبیات عالوه

اهمیت و  تاکید  است«براي  مطلب  به  متر  .(106:  1373)شمیسا،    دادن  ادفات  بررسی 

می نشان  کرده  ،دهدمعطوف  سعی  سخنوران  بهبرخی  که  تمهیداتی  با  و    کارگرفتهاند 

اند، جایگاه آن را در بیت چنان هایی که بر یکی از واژگان معطوف حمل کردهظرفیت

اي اضافه و کاربرد آن را به منظور تکمیل ارکان  استوار سازند که مخاطب نتواند آن را واژه

بینگارد. این،    عروضی  وجود  در  با  را  قافیه  و  وزن  مترادفات  ضروریات  باید  کاربرد 

اي عمیق و مسلط بر زبان باشد، باز وزن  داراي تخیل و اندیشهشاعر  گرفت؛ هرچند  درنظر

واژگ برخی  گزینش  به  مجبور  را  او  آن،  اقتضائات  میو  مترادفات  رعایت  و  سازد؛  ان 

سازد عطف  گاهی ضرورت وزن و قافیه نیز شاعر را مجبور می   رسدمینظرروي بهازهمین

تنها    ؛ بلکهاي بالغی ایجاد کرده باشدیا نکته  ،که معنا بدان نیازمند باشدآنگیرد، بیکاربه

 کند:بخشی از رکن عروضی را تکمیل می

 چستی  و است چاالکی دولت طریق  آري        است   کفر نشان خامی طریقت مذهب  در

 ( 332:  1385)حافظ،
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 مثزل   جري  فقزد  تغنم  التکزاسززززل  دع
 

 چاالکی  و  اسززت چسززتی  راهروان زاد  که 

 

 ( 349)همان:  

 دوست ت زنهای بی لطف از  مبر طمع دال 
 

 وچست  چابک سربباز زدي عشق الف چو    

 ( 110)همان:   

ذیل    ،1377)رک. دهخدا،  »چست، چاالک، چابک« هر سه به یک معنی آمده است

  ها به منظور تکمیل ها کامل است و عطف آنواژگان مذکور(. معنی ابیات با هریک از آن

 وزن یا رعایت قافیه ذکر شده است:
 آوردمی وارصوفی که کردمنمی منعش ولی  پیمانه و جام حافظ ز دیشب  داشتممی عجب 

 (  173:  1385)حافظ، 

کید بر آن دسته از مترادفاتی است که به بالغت بیت افزوده باشد.  اما در این مقاله تأ 

توان براي آن براساس بررسی این ساختار در شعر حافظ، کارکردهاي بالغی زیر را می

 در نظر گرفت. 

 

 . ایجاد تأکيد معنایی 1.2

مترادف، تأکید بر معنا است. شاعر احساس    هايترین و پربسامدترین کارکرد عطفهمم

بامی به   کند  مقصود  و  معنا  واژه،  یک  نمیآوردن  انتقال  مطلوب  و  موثر  یابد؛  صورت 

توان آن را  روي هرگاه معطوف مترداف بخش مهمی از معنا را برجسته سازد، نمی ازهمین

، ار پسندیده نبودهدر بالغت سنّتی تکر   باید توجه داشت که  عیب دانست. به این نکته نیز

کید بر معنا ضروري بوده است. از همین نظر، استفاده از  که گاهی تکرار براي تأ درحالی

 تواند شاعر را در این هدف یاري رساند. می ،هاي مترادفعطف

 کرد   گفتنسززخن  تعلیم تو  عشززق  مرا  تا
 

 اسزت  من  تحسزین و  مدحت زبان ورد را  خلق

 

( 121)همان:    

   کید بر حس مفاخره، تحسین و مدحت را با هم ذکر کرده است.شاعر براي تأ
 جنایتبی و  جرمبی بینی بریده  سرها جاکان مپیچ دل  اي  کمندش چون زلف  در

 ( 143)همان: 
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ا با  به معناي گناه آمده است. شاعر  بر بی»جرم« و »جنایت« هر دو  گناه ین عطف، 

 داشته است. تأکید شدن  مجازات 
 شیرینم  جان از ملول  نیرنگش و افسون کرد که فریاد  فرهادکش  این از بنیادبی  و است پیر جهان

 ( 286)همان:  

تأکید  از میان خصوصیات و صفات مختلف دنیا، حافظ با رعایت ترادف، بر نیرنگ آن  

 دارد:تأکید بر یک معنا  گاهی نیز در یک مصراع داشته است. 
 ايحادثزززه غریزززب  و ايواقعزززه عجیزززب 

 

 شززززاکی قززززاتلی و قتززززیال اصززززطبرت انززززا 

 (628)همان:                                

  : 1377)رک. دهخدا،  و »واقعه و حادثه« هر دو به یک معنا آمده است  »عجیب و غریب«

مصر در  واقعه(. شاعر  و  نشانا ذیل غریب  براي  نخست،  ایجاد  ع  با  خود  دادن شگفتی 

 باز از همین نوع است:  کید کرده است.مترادف بر آن تأ يپایه ساخت هم

 می   از  هزاخرقزه  بشزززوییم  دیزده  آب  بزه
 

 اسزززت   پرهیز روزگار و ورع موسزززم  که 

 

 ( 116: 1385)حافظ،                 

 خرند نمی  شزاهی  شزوکت  عشزق  کوي در
 

 چززاکزري   اظزهززار  و  کزن  بزنززدگزی  قزرارا 
 

 ( 612)همان:

ها را تکرار نیز کرده تا  بر عطف واژگان، آندیگري از این تأکید، حافظ عالوه در نوع

 تر شود: برجسته
 ستریا و روي درو که  زهدفروشی  از بهتر  نبود  ریایی و روي  او در که نوشی باده

( 106)همان:              

»روي  کید بر محتوا، جفت ف مترادف در شعر حافظ به منظور تأبیشترین رعایت عط 

 کید بر آن است:  ي ریاستیزي حافظ و تأگر اندیشه هاست که نشانو ریا« و مترادفات آن

 داوري روز  دزز دارننمی اورززززب گوییا
 

 نند کمی  داور کار  در دغل و قلب  همه کاین     

 

( 201)همان:    

 د زززمپسن  خدایا دززز ببستن هزانز میخ در
 

 د ززز بگشاین اززری و رزز تزوی  يخانه در که     
 

( 202)همان:    
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 ت ززالهیس فزز لط يآینه  مگر  تو روي  
 

 نیست  وریاروي دراین و است چنین  حقاکه   

 

 ( 129)همان:  

 حجاب  در اغیار ز گناه صد  که خور می
 

 د ززز کنن ریا و روي  به که طاعتی  ز رزززبهت
 

 ( 199)همان:  

 م زاینهاده رو تززغم  راه به تا  عمریست
 

 ایم نهاده  سو کز ی به قززخل ریاي و روي       

 

 ( 292)همان:  
 بازارم ودززز ب  هززز ک   با  درش اک ز خ  از به جز وریا است روي همه حافظ که  گفت می دوش

 ( 268)همان: 
 کرد  خواهم  ارززاختی  عشق و ديزز رن قز طری حافظ  دل ايززز صف دزز نبخش زرق و نفاق

(165)همان:    

 زد  وانزز ت  جهان این در  عیشی  گوي  که باشد بازآي زرق و شید کز قرآن  حق به  ظزز حاف 

(178)همان:    

 نشود  مسلمان  سالوس و ورزد ریا ازززت          نشود آسان سخن این شهر واعظ بر چه گر

 ( 216)همان: 

 های معنایی . رعایت پيوند و قرینه2.2

از خصوصیّ در شعر حافظ و یکی  پربسامد  از موارد  به این کارکرد  او    شمار ات سبکی 

اینمی در  مصر   نوع  رود.  یک  در  آن، یک جفت  عطف  اکارکرد، شاعر  از  بخشی  یا  ع 

، آوردکند و در بخشی دیگر از بیت، جفتی دیگر از مترادفات معطوف میمترادف ذکر می

 گیرد: معنایی و آوایی شکل می  ياي که نوعی قرینهگونهبه
 دزدادن  ثباتم و صبر جفا و جور دانززب که داد  دولت این يمژده من به روز آن هاتف  

 ( 193: 1385)حافظ،  

جفت »جور و جفا« در برابر    .ذیل جور(  :1377دهخدا،  .ک)ر   جور مرادف جفاست

آن از  یکی  است. حذف  واقع شده  ثبات«  و  و  »صبر  رسانده  آسیب  بیت  بالغت  به  ها 

به هم می را  واژگان  میان  معنایی  قرینهپیوندهاي  ایجاد  با  این شیوه  معناییریزد.    ،هاي 
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  اي که حذف نیمی از گونه، بهگرددع میاموجب برابري معنایی در دو لخت بیت یا مصر

 رساند:ها به بالغت آسیب میآن

 تکبّر و است رورززغ و مستیّ همه وي از
 

 است   نیاز  و عجز و بیچارگی همه ازم وز 
 

 ( 116 )همان:             

 :1377)رک. دهخدا،   »بیچارگی« به معناي »عجز« و »غرور« در معناي »تکبر« آمده است

اگر یکی از واژگان »عجز و بیچارگی« یا »غرور و تکبّر« حذف    .(بیچارگی و غرورذیل  

شده و توازن معنایی از بین خواهد رفت. در این ساختار، تنها تعداد  رعایت  يهقرین  ،گردد

میرکن نشان  را  مصراع  دو  برابري  که  نیست  عروضی  عطفی    ،دهدهاي  ساختار  بلکه 

 از همین نوع است:کند. باز  واژگان نیز نوعی وزن در شعر ایجاد می

 خورشززید  وگرنه  نیسززت  گهر و لعل  طالب

 

 بود  که  است کان و  معدن عمل در  همچنان 

 ( 208  :1385)حافظ، 
 اي با »لعل و گهر« ایجاد کرده است.»معدن و کان« که به یک معناست قرینه

 مهش  چو  عذار  است  لطف  و  خوبی  مجمع
 

 بدهش  خدایا  نیست  وفا  و  مهر   لیکنش
 

 ( 248 )همان: 

ذیل    :  1377)رک. دهخدا،   در بیت اخیر، مهر و وفا که هر دو معنی دوستی نیز آمده 

  ، گرفته و شاعر با این تناسبدر سوي دیگر قرارخوبی و لطف    ،  سو( در یکمهر و وفا

کاربرد این شیوه میان چندین جفت نیز رعایت شده که   کید کرده است.ها تأبر تناسب آن

ممکن است میان یکی از  گر توجه حافظ به این ساختار است. البته در این حالت  نشان

رعایت نشده باشد، اما  هاي دیگر و در جفترعایت شده باشد پایه ترداف هاي همجفت

 کند: پایگی توازن را ایجاد میساختار هم 

 الزم   و  بزواج  ردخ  و  جان  بر  تو  تعظیم
 

 شامل   و  فایض  مکان  و  کون  بر  تو  انعام 

 

 ( 256  :1385)حافظ، 

گرفته، هرچند در جفت  ست که در برابر فایض و شامل قرارواجب و الزم به یک معنا

 دوم ترادف رعایت نشده است. باز از همین نوع است:
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 حافظ  دل   صززفاي  نبخشززد  زرق و  نفاق

 

 کرد  خواهم  اختیار  عشزق  و  رندي  طریق 

 

 ( 165)همان:  

 کند:هاي معطوف جلب میاین شیوه توجه مخاطب را به جفت 
 بود محفل آن در که  نیازي و سوز آن از آه است  دامگه  این  در  که  تطاول   و  جور  آن  از  آه

 ( 205 )همان: 

ذیل تطاول( و    : 1377)رک. دهخدا،   »تطاول« به معناي »جور و ستم و تعدي« نیز آمده

اي موجب ایجاد  گونهاین کاربرد به  در این بیت با »سوز و نیاز« قرینه ایجاد کرده است.

 شود: لف و نشر در بیت می

 نزدیم  و  یزار  نبزود  کتزابم  و  صراحی  جز
 

 کزم بیزنم  جهزان  بزه  را  دغزا  حریفزان  تا 

 

 ( 482:  1385)حافظ، 

 اسناد داده شده است.در این حالت، صراحی به ندیم و کتاب به یار 

 

 . ایجاد ساختار دو زبانی 3.2

هاي معطوف  مترادف را  هاي حافظ در این زمینه این است که یکی از لختاز دیگر شیوه

اگرچه دو عبارت در دو زبان مختلف است، نحو    دهد.فارسی و دیگري را عربی قرارمی

  ي توان از مقولهقواعد زبان فارسی است و نمی  برقواعد دستوري هر دو عبارت مبتنی  و

ع نخست از دو معطوف  اسرایی محسوب کرد. نظیر بیت زیر که در آن، کل مصرملمع

 مترادف شکل گرفته است که لخت نخست، عربی و لخت  دوم  آن، فارسی است:

 کززردنبنززدگی آیززین و خززدمت طریززق
  

 باش   سزلطان و  ما  به  کن رها  که  را  خداي 

 

( 239)همان:    

  »آیین« به معناي »راه و طریقت« و »بندگی« به معناي »خدمت« نیز آمده )رک. دهخدا، 

این ساختار در شعر حافظ، می 1377 بسامد  به  نظر  بندگی(.  و  آیین  از  :  ذیل  را  آن  توان 

 رسد حافظ آگاهانه از آن بهره برده است: نظرمی هاي سبکی وي محسوب کرد و به خصیصه 

 است  پرهیز روزگار و ورع موسم  که         یززم  از اززهخرقه بشوییم دهزززدی آب به

( 116:  1385حافظ،)  
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 برکشند  مینا طاق و سبز سقف کاین این از پیش
                

بود طاق  جانان ابروي مرا چشم منظر  
 

( 204)همان:   

وار  اي ترجمهگونهیجاد شود، تنها واژگان مترادف بهکه عبارت و ترکیب اآنگاه نیز بی

گر نفوذ زبان عربی در زبان فارسی است که در  شوند. این شیوه نشانبه هم عطف می

 توجهی دارد: شایانسبک عراقی بازتاب 

 بزده   دیزدار  يوعزده  نفسزززی  مرگم  روز
                

 ببر  آزاد  و  فارغ  دززز لح  ه ززززب  اززت  وانگهم   

 

( 227)همان:   

 دسزتانش   و  مکر ز  دل بی حافظ  سزوخت  که دهم  خواجه دست به و زلف  سر آن  بگیرم

 

( 242)همان:           

 مززندی  و  یار   نبود  کتابم  و  صراحی   جز
 

 بینم   کم  جهزان  بزه  را  دغزا  حریفزان  تزا 
 

 ( 286)همان:  

 

 . ایجاد موسيقی 4.2

زیرا اهمیت    ؛ها غافل بودموسیقایی آنهاي آوایی و  در بررسی معطوفات نباید از جنبه

موسیقی و اثرگذاري آن بر مخاطب و ایجاد فضاي شاعرانه براساس آن، تا حدي است  

 گیرد.میمعنا نیز در خدمت تعالی آن قرار که گاه

 زندگی آب رشک  پاکی  و  لطف از  شاهدي
 

 تمام  ماه  غیرت خوبی و  حسزن در  دلبري 

 

 ( 417)همان: 

)لطف و پاکی(   ع نخستاصورت مترادف آمده تا نسبت به مصر »حسن و خوبی« به  

که با یکی از این واژگان، ؛ درحالیآوایی ایجاد شود و موسیقی شعر افزایش یابد  يقرینه 

واژگان از  یکی  است. حذف  کامل  جایگزینی   معنی  و  خوبی«  و  واژه  آن  »حسن    ي با 

»دلبري در روشنایی غیرت ماه   مثال تبدیل آن به:کاهد. براي یگري، از موسیقی بیت مید

موسیقایی    ي قرینهکند،  ه به عروض بیت آسیب وارد نمیک تمام«، صرف نظر از معنا، با آن

 برد. یا در این بیت: را از بین می
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 افسزون   و  اسزت  افسزانه  گردون  مهر  روزه ده
 

 یارا  شززمار  فرصززت  یاران جاي به  نیکی 
 

 ( 99)همان:  

خوانان و ساحران  عزائمیعنی کلماتی که  است؛  یکی از معانی افسانه، همان افسون  

این    .ذیل افسانه(  :1377)رک. دهخدا،  کار بندند و خوانندهحصول اغراض خود ب  براي 

شبه   ،ترادف ایجاد جناس  با  را  براساس همین  موسیقی سخن  باز  است.  افزوده  اشتقاق 

 زیر:   بیتکارکرد است 

 را نحیفان و ضعیفان منعم اي منگر خواري به
 

 دارد نشینره گداي عشرت مجلس صدر که

 

( 158:  1385)حافظ،   

ها را تکرار کرده که نوعی اطناب در سخن  که عطف برقرار کرده، مجدّداً آنگاهی با آن

 اي محسوس افزایش یافته است:گونهاما موسیقی به ،ایجاد شده

 حافظ   مدم  فسزون  و  مخوان  فسزانه برو
 

 یادسزت  بسزی  مرا  افسزون  و  فسزانه این  کز 
 

 ( 113)همان:  

 شزوکت  و شزکوه  کان دولت  مسزندفروز

 

 ی زززبوالمعال بونصر ملت و ملک برهان 

 ( 630)همان:  

پایه  بر  ه  يموسیقی  و  است  این  تکرار  نزدیکرچه  بهتکرار  باشد،  معمول،  تر  طور 

  کند. در بیت قبل »شکوه« و »شکوت« که به یک معنا آمده است موسیقی بیشتري ایجاد می

نزدیکی    ي نظر به اشتراک در »ش، ک، و« که با فاصله  ،ذیل شکوه(  :1377)رک. دهخدا،

 اند، موسیقی محسوسی ایجاد کرده است. گرفتهاز یکدیگر قرار

هاي معطوف نیز بیش از هر چیز به موسیقی بیت بستگی  ري این جفتترتیب قرارگی

 ها موسیقی را تقویت کرده است: دارد و حافظ هنرمندانه با جابجایی آن

 بود مسئله قیل و قال  و  مدرسه  رفت          ورايمی جنون  مجلس آن در که مباحثی

 ( 209)همان: 

مصراع دوم، یعنی »قال« موسیقی با تکرار مصوت بلند »ا« اوج و پس از آن   يتا میانه 

جا شوند، موسیقی هماهنگی و هارمونی  هحالت فرود گرفته است. اگر این دو واژه جاب

مده که به اقتضاي  دهد. همین ترکیب در بیت زیر، به صورت دیگري آخود را از دست می
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قال« معطوف »قیل« شده و هارمونی موسیقایی  »  يخصوص »حالی« واژهواژگان دیگر به

رساند و تناسب  جایی آن به موسیقی شعر آسیب میهخاصی ایجاد کرده و در اینجا نیز جاب

 گرداند: موسیقایی محسوس قال و حال را ضعیف می

 کنم  می و معشوق خدمت نیز چند یک        گرفت دلم حالی مدرسه  قال  و قیل از

 ( 284)همان: 

 

 . تأثير معنایی واژگان بر یکدیگر 5.2

یکدیگرند، استعمال آن برخی واژگان مترادف  دارندهرچند  بار معنایی که  و  با هم    ،ها 

دیگر    اياي را به واژهکه بار معنایی واژهاز همین نظر گاهی شاعر براي این  .متفاوت است

هایی  گیرد. این موارد بیشتر هنگامی است که شاعر به ضرورتاز ترادف بهره می  ،دهد

گیرد و  کاردورتري داشته به  اي که معنايهمچون رعایت قافیه و وزن، مجبور بوده واژه 

هایی نیز  . در نمونهبراي انتقال شفاف مقصود، پیش یا پس از آن معطوفی آشناتر ذکر کند

 ه تنهایی شفافیت معنایی ندارند: معناي یکسان واژگان معطوف، هر یک ب با وجود

 کجاست  خرابات راه  طرب  بیخ  شد خشک

 مزبکنی نمایی و نشو  هوا و آب آن در تا 
 

 ( 514)همان:  

که مترادف هستند، به تنهایی شفافیت معنایی  یک از واژگان »نشو« و »نما« با آن  هر

 )نمایی بکنیم/ نشوي بکنیم(.  سازدندارد و درک معناي فعل را دشوار میرا الزم 

 کیست  مزززندان  دل هزززخست من  اندرون در

 

 ست غوغا   در  و   فغان  در  او  و  خموشم  من  که 
 

 ( 107)همان:      

غوغا مجازاً به معناي فریاد و فغان و بانگ است. »این کلمه در اصل به معنی جماعت  

  1377، به نقل دهخدا،آنندراجبود« )و انجمن است و کثرت اشخاص موجب بانگ و فریاد  

  موجب شده بخشی از معناي آن به غوغا منتقل شود.   ،شفافیت معنایی فغان  .ذیل غوغا(

 طور است بیت :همین

 افتد  معدن و کان بر تیغت  ز یپرتوی گر

 

 کاهی  رنگ  بخشزززند  را  روسزززر   یاقوت
 

 ( 368:  1385)حافظ، 
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 از همین نظر، در این موارد، معناي یکی از واژگان آشکارتر است:

 کرم  از یحییشاه دین نصرت  نکردي گر

 

 بود  افتاده  اّتساق و نظم ز دین و  ملک  کار 
 

( 208)همان:    

 رساند:هاي هنري بیت آسیب میالبته گاهی حمل معنا به جنبه

 بززاشززززد   کززه  آنززم  هززمّززت  غززالم

 

 فزرّ   هزنززدوي  و  بزنززده  حززافزظ  چزو 
 

( 146)همان:   

اما ذکر بنده موجب شفافیت معنایی هندو شده و   ؛هندو استعاره از بنده و غالم است

اي  گونهگاه نیز معانی واژگان به  ذهن را براي یافتن معناي استعاري، از تکاپو انداخته است. 

بر یکدیگر اثر میمحسوس از آن  تا جاییگذارند  تر  تواند معنا را  ها، نمیکه ذکر یکی 

 وضوح بیان کند:به

 نداشزت  هیچ  خبر  عشزق  شزر و  شزور از  عالم
 

 بود   تو  جززادوي  يهغمز  جهززان  انگیزفتنززه
 

( 206)همان:   

 زورش بود مردافکن که خواهممی  تلخ شراب
 

 شورش  و شر و دنیا ز بیاسایم دم یک تا که

 

( 241)همان:   

نیز آمده است )رک. دهخدا،  »فتنه و فساد«  به معانی مختلفی از جمله    »شور« و »شر« 

ذیل مدخل 1377 آن   هاي :  معنایی  مذکور(. عطف  تقویت وجه  با  و  نهاده  اثر  معنی،  بر  ها 

به  به تنهایی مقصود شاعر را  اي که ذکر یکی از آن گونه مشترک، آن را برجسته ساخته،  ها 

ها معناي  گونه است قیل و قال در بیت زیر که ترادف آن همین   ساخته است. برآورده نمی 

 رساند: ها معنی مد نظر را نمی آورده؛ اما کاربرد یکی از آن وجود  دیگري )جنجال و مباحثه( به 

 علم  قیل و قال و مدرسه رواق و طاق
 

 ایم نهزاده  رو  مزه  سزززاقی  و  جزام  راه  در 

 

 ( 292:  1385)حافظ، 
 

 . ایجاد ایهام 6.2

بر  نکته  مهم  این  که  نیست  پوشیده  خصیصه کسی  انواع    يترین  در  ایهام  حافظ،  شعر 

اش تا مفهوم  شود و دامنهمختلف آن است. ایهام در اشعار حافظ لفظ و معنی را شامل می
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بر آن است که    ایهام در کتب بدیعی  يه که پایبا این  ،یابدو معنی تمام بیت وسعت می

ظ، تجانس  داشتن لفبر دو معنی»در شعر حافظ عالوهولی   لفظ باید دو معنی داشته باشد،

توجیهات   بیانی و  و  مناسبات اشتقاقی و استدراکات معانی  لفظی و  حروف و شباهت 

  . (205:  1338)مرتضوي،    «شودب توریه و اساس ایهام واقع می مختلف دستوري نیز موج

ایهام مأذ نوس شده که در رعایت عطف نیز از ساخت ایهام  هن و زبان وي آنچنان با 

 دارد:اي ایهام گونهکه به آوردههایی را غافل نمانده و جفت

 کجاست  شراب کنم  طی سخن نماند سخا 

 طی   حاتم  روان  و  روح  شادي  هززب  دهزززب 
 

 ( 584: 1385)حافظ، 

و فرحعالوه به معناي شادمانی  با روان مترادف است،  آنکه روح    )رک. دهخدا،  بر 

ایجاد کرده است. روان نیز  ایهام ترجمه  »شادي«    ي ذیل روح( نیز آمده که با واژه  :1377

 ع نخست مرتبط است. ا کردن« در مصر»رونده و پویان« دارد که با »طی  به معناي

 و ک  مهر و  وفا  نقش کو  گلچهر کو  اورنگ
 

 زنممی  تمامی داو  عاشزقی  اندر  من حالی

 

 ( 279: 1385)حافظ،  

ذیل مهر و وفا(    :1377)رک. دهخدا،   دو به معناي دوستی نیز آمده استوفا و مهر هر  

شوند. ذکر »اورنگ و  ادب پارسی نیز محسوب می  عشاقاما از    ؛که معطوف یکدیگرند

گلچهر« این معنا را تقویت کرده و شاعر به آن نیز توجه داشته است. در جایی دیگر بدون  

 ت: دیگر، این عطف را رعایت کرده اس عشاقذکر 

 يرو  چزه  ز  آخر  تویی  دل   ايتجربزه  پزدر
 

 داري می  پسزززران  زین  وفزا  و  مهر  طمع 

 

 ( 342:  1385)حافظ، 

 در این بیت:
 داشت  منقار در  رنگخوش  گلی برگ  بلبلی

 داشت   زار  هايناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  و 

 ( 134)همان:  

: ذیل برگ و  1377دهخدا، برگ و نوا هر دو به معناي توشه و آذوقه آمده است )رک.  

هاي زار« به کمک صنعت استخدام  نوا(؛ اما برگ با توجه به »برگ گل« و نوا با توجه به »ناله 

 گونه است بیت زیر:  )که نوعی ایهام است(، معناي دیگري نیز پذیرفته است. همین 
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 دهنزد  آگهی  منزت  شزززوق  ز  مطربزان  تزا
 

 فرسززتمت می  نوا  و  سززاز به  غزل  و  قول  
 

 ( 141:  1385)حافظ،

 . لحن عاميانه با معطوفات رایج7.2

ها را  هاي عطفی به دلیل بسامد تکرار، صورتی یکنواخت یافته است. این گروه برخی گروه 

 بخشد: تأثیر زبان و لحن عامیانه در شعر دانست که به شعر صمیمیت و روانی می   توان می 

 خجلزت   از  برنگرفزت  پزا  تو  رفتزار  پیش
 

 برخاست  قامت و  قد از  ناز به که  سرکش  سرو

 ( 107)همان: 

 اسزززت   لرزان بیزد  همچو  صزززنوبریم  دل 
 

 دوسززت صززنوبر چون  باالي  و  قد  حسززرت ز
 

 ( 125)همان:  

 جفت عطفی »راه و رسم«:از همین نوع است 

 زار  بگزریم  چنزان  آن  دیزار  و  یزار  یاد  به
 

 

 برانزدازم   سزززفر  رسزززم و ره  جهزان  از  کزه 
 

 ( 273)همان:  

 پرهیزي   لقمه رسززم و  ره  نیسززت  که  مرا
 

 کزنزم  شزززرابزخزواره  رنززد  مزالمززت  چزرا 

 

 (283)همان:                      

گاه از فرط تکرار، امروزه  همچنین معطوفاتی چون »گفت و گو« و »شست و شو« که  

 شود: نماي پیوند نیز استعمال میبدون نقش
 نرفت  چون  که  خیالش  نقش  ز  عجب   دارم

                

 شوست  و  شست   کار  دمش  به  دم   که  امدیده  از
 

 ( 124)همان:  

 کنید   خرقه  شوي  و  شست   اممی   به  را  خداي
 

 اوضاع  این  از  خیر  بوي  شنومنمی  من  که
 

 ( 250)همان: 

 کشد همی  را  دل  تو   زلف  گوي  و  گفت   بی
 

 گوست  و  گفت   روي  را  که  تو   دلکش  زلف  با
 

 ( 124)همان:  

 شدم   فارغ  خود  ز  او  جوي  و  جست   در  من  کهاین

 

 ببین   سو   هر  از  مثلش  نبیند  و  ندیدست   کس

 

 ( 314)همان:  

 شود:نیز از همین مقوله محسوب می  «پیچ و خم»
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 کند   عیاري   که   کس   هر   غم   چه   زنجیرش   و   بند   ستم     از   بینم   اگر   است   سهل   خم   و   پر پیچ   ي طرّه   زان 

( 196)همان:   

 

گيری . نتيجه3  

که در آن واژگان و ترکیباتی که معنایی    شود به ساختاري گفته می  «مترادفات معطوف»

به یکدیگر عطف می دارند،  به یکدیگر  آننزدیک  با  هاي وزنی و که محدودیتشوند. 

هایی دارد و  و محدودیت  دشواري  ،کردن معنا و اندیشه در قالب محدود یک بیتمقصور

شعر   ف درباز شاعرانی چون حافظ از مترادفات معطو ،دهدشاعر را به ایجاز گرایش می

با انگیزهاند. این جفتگرفتهکار استفاده کرده و اطناب را به هاي بالغی و هاي معطوف 

کید بر معنا  ترین و پریسامدترین کارکرد، تأهمم مختلفی انجام گرفته است.   يزیباشناسانه

بنیادین و   به مفهوم  این طریق توجه مخاطب  تا از  و برجستگی بخشی از سخن است 

اساس آن هاي معطوف است که بر، ایجاد جفتکاربرد دیگر آن  شود.  اصلی بیت جلب

بیت از  بخشی  از    ،در  دیگر  جفتی  دیگر،  بخشی  در  و  ذکر  مترادف  عطف  یک جفت 

آید. میوجودهمعنایی و آوایی ب  يقرینه   ،شود و از این طریقمترادفات معطوف آورده می

نظر به تکرار حروف    ،این حالتایجاد تناسبات موسیقایی است که در    ،کارکرد دیگر آن

دارند، موسیقی محسوسی ایجاد  ن معطوف که نزدیک به یکدیگر قرارمشترک میان واژگا

و   ثیر معنایی واژگان معطوف بر یکدیگر و ایجاد ایهام نیز از دیگر کارکردهاتأشود.  می

 دالیل ایجاد عطف مترادف در شعر حافظ است. 
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