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 چکيده 
؛ تواند استفاده از نظریات نوین باشدهاي شناخت عمق و غناي غزل حافظ می یکی از راه

مجموعه حاضر  جستار  در  حسبغزل   بنابراین  و  طنز  از  هاي  استفاده  با  حافظ  حال 

وتحلیل متون گفتاري،  گراي هالیدي« که در تجزیه مند نقششناسی نظامي »زبان نظریه

شناسی کاربرد فراوانی دارد، بررسی و تحلیل شده است. در این  سبک نوشتاري، ادبی و 

از سه نظام تشکیلکه    رزیابیاتئوري    ها و براساسغزل  بینافردي  ي نقش  دهنده یکی 

طرح ي احساسی »تأثیر، قضاوت و قدردانی« قابل است و در ریزنظام نگرش، سه حوزه 

اوري، تقدیر و انفعال کاربرد دارند.  ي دترتیب در حوزه ها به است، بیشترین بسامد صفت 

هایی که  بیانگر احساسات و ها از واژهدهد که حافظ در این غزلاین نکته نشان می

واکنش  ذهنی  از فرایند  را  استفاده  بیشترین  درمقابل،  و  کرده  استفاده  کمتر  باشد،  ها 
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هاي در نقش هاي بیانگر ارزیابی رفتار بشري برده است. ازسویی بسامد صفاتی کهواژه

اند، بیشتر از صفاتی است که نقش توصیفی دارند و علت این غیرتوصیفی به کار رفته

ي فوق بیانگر این است که  نمایی، تأثیرگذاري و بالغت بیشتر است. نتیجهامر، بزرگ 

در غزل  نقشکاربرد صفات  دستور  در  بینافردي  فرانقش  با  گراي هالیدي  هاي حافظ، 

ها، اطالعات شده از این غزل این با استناد به بسامد دقیق نقشِ استخراجانطباق دارد؛ بنابر

 شده است.  جدول و نمودار ارائه  اي در قالب مفید و ارزنده 

 . گراشناسی نقش: غزل حافظ، صفت، هالیدي، تئوري ارزیابی، زبانکليدی  هایواژه 

 

 . مقدمه 1

دلیل فراوانی  به  فارسی، گفتن و نوشتن از حافظي زبان و ادبیات  رسد که در پهنهبه نظر می

پژوهش گستردگی  انجامو  این    یافتههاي  شعر  و  زندگی  تاکنون  چون  باشد؛  تکراري 

هاي بسیاري قرارگرفته است و پژوهشگران ي بزرگ، موضوع تحقیقات و نوشتهسراینده

حال ژرفاي سخن  اند؛ باایندادهها را موردکاوش قرار  متبحّري از زوایاي گوناگون، غزل 

پژوهش و  باشد  دشوار  وي  کالم  جان  دریافت  تا  است  شده  سبب  بیشتر  حافظ  هاي 

شناسی، که در بررسی و تحلیل متون  ضروري بنماید. ازسویی، استفاده از نظریات زبان

از شیوهادبی و سبک دارند، یکی  فراوانی  کاربرد  پنهان  شناسی  به زوایاي  دستیابی  هاي 

وتحلیل متون مورداستفاده که در تجزیهشناسیهاي حافظ است. ازجمله نظریات زبانزل غ

( Linguistic Functional Systemic)  گرامند نقششناسی نظامي زبانهستند، نظریه

بررسی  ا در  نظریه  این  سبکست.  تحلیل  که و  است  آن  پی  در  ادبی،  متون  شناسی 

ي متن )گفتاري یا نوشتاري( را بررسی و یدکننده هاي مشترک میان مخاطب و تولارزش 

تعامالت زبانی را با حضور انتزاعی گوینده با مخاطب واکاوي کند و چگونگی تأیید یا رد، 

کاررفته را براي تأثیر بر مخاطب، تحلیل و سبک و روش به   شور و هیجان، تحسین و انتقاد 

بنابراین    ؛ ( Martin and White, 2005: 6)   هنجارهاي ارتباطی در متن را ارزیابی نماید و  

غزل  در  مورداستفاده  صفات  که  دریابند  تا  برآنند  پژوهش  این  و  نویسندگان  طنز  هاي 

و این حال حافظ تا چه میزان با تئوري ارزیابی از فرانقش بینافردي انطباق دارند  حسب
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تواند ن پژوهش می ي ای کند؛ درنتیجه نتیجه ها برقرار می انطباق چه ارتباطی با موضوع غزل 

 که به اشارهواقع شود. همچنان   گرا، مؤثّر در تبیین سبک شعري حافظ براساس دستور نقش 
شد  جامعه غزل   ، بیان  انتخابی  غزل هاي  پژوهش،  این  موردبررسی  آماري  و ي  طنز  هاي 

 است. شده   ي دلیل این گزینش توضیح داده حال بوده که در جاي خود درباره حسب 

 

 ی تحقيق . پيشينه1.1

هاي  ي غزل شکل مقاله، دربارهصورت کتاب و چه بههاي فراوانی، چه بهتاکنون پژوهش

اند؛ ولی  اي از ظرایف این اشعار را بازگو کردهیک گوشهاست که هر  حافظ انجام شده  

هاي زبانی و دستوري را در این اشعار بررسی  جانبه، ویژگیصورت همهاثر مستقلی که به

باشد، دیده نشده  ي زبانی و دستوري حافظ رسیده  ي شیوهاي کلی دربارهکند و به نتیجه

موردنظر این پژوهش انجام نگرفته است؛ اما آثار  است. همچنین هیچ اثري با موضوع  

عنوان شناسی هالیدي وجود دارند که در این جستار بهي زبانگوناگونی در پیوند با نظریه

(، کتابی  1395زاده و طاهره ایشانی )اند. مجتبی منشیي کار مورداستفاده قرار گرفتهپیشینه

با عنوان   مایکل هالیدي و رقیه حسن  از  بافت و متن، جنبهزبارا  زبان در ن،  از   هایی 
شناختی  اند که به تبیین نظریات زبانترجمه کرده  شناختی  نشانه  -اندازي اجتماعیچشم

پرداخته   حسن  و  مقالههالیدي  در  صناعتی  مرضیه  و  قمرزاده  میترا  عنوان  است.  با  اي 

ازمنظر دستور نقش زبان فارسی  لیدي«، گروه گراي ها»بررسی گروه اسمی مفعولی در 

ها را من خاموش  چراغي تصادفی برگرفته از رمان  بند/ جمله  100اسمی مفعولی را در
نقشکنممی دستور  ازمنظر  پیرزاد  زویا  اثر  کرده،  بررسی  هالیدي  مقاله گراي  در  ي  اند. 

هاي  هاي مطرح در فرانقشها و تحلیلبنديسوییِ گروه مفعولی با طبقهمذکور، میزان هم

تأثیر حضور و عدمتجربی،   متنی و همچنین  »را« در حضور نشانهبینافردي،  ي مفعولی 

(،  1384زاده ) است. فردوس آقاگل تعیین جایگاه و نقش این گروه موردپژوهش قرار گرفته  

وتحلیل متون ادبی«  غزلی از حافظ  گرا در تجزیه هاي نقش اي با عنوان »کاربرد آموزه در مقاله 

شناسی غزلیات  اي با عنوان »سبک (، در مقاله 1394معصومه امیرخانلو ) را تحلیل کرده است.  

نقش  رویکرد  فعل  اساس  بر  دستور  حافظ  چارچوب  در  را  حافظ  صدغزل  افعال  گرا« 
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کرده  نقش  بررسی  هالیدي  مقاله گراي  در  در غزل است.  که حافظ  بیان شده  فوق،  هاي  ي 

ه بر بیان دنیاي بیرون داللت دارد، بیشتر  ي خویش، از فرایندهاي مادي ک عاشقانه و قلندرانه 

گویی و  هایی با فضاي مناظره است و فرایندهاي کالمی در غزل از سایر فرایندها بهره برده  

(،  1389اند. تقی پورنامداریان و طاهره ایشانی ) کار رفته   روایی، در کنار سایر عناصر روایت به 

شناسی  گی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان اي با عنوان »تحلیل انسجام و پیوست در مقاله 

 اند.  گرا« مبحث انسجام را در غزلی از حافظ تحلیل کرده نقش 

با استفاده ازنظریه آثاري که در آن، متون ادبی  اند و ي مذکور بررسی شدهاز دیگر 

ي »تحلیل گفتمان شعر پنجره از فروغ فرخزاد  توانند به درک موضوع کمک کنند، مقالهمی

(، از شروین خمسه است که  شعر یادشده  1395گرا« )نقش  -شناسی سیستمیازمنظر زبان

  بررسی »عنوان    ي با ا مقالهدر    ،(1390نیا و زهرا روحی)صالحی  را تحلیل کرده است. مریم

به نقد شعر    «هالیدي در نقد شعر معاصر فارسیگراي  نقش  –ي سیستمی  انتقادي نظریه

ي »ساخت  (، در مقاله1390اند. ستاره مجیدي )ي هالیدي پرداختهمعاصر  براساس نظریه

مند و دستور نقش و ارجاع« این نظریه  مگراي نظا اطّالع در زبان فارسی در چارچوب نقش

اي با عنوان  در مقاله  (1394)  زاده و کبري مرادياللّه ایراناست. نعمترا به کار گرفته  

شعر   امینیادداشت»بررسی  قیصر  جاودانگی  درد  نظریههاي  اساس  بر  نقشگراي    پور 

  (، نیز در کتاب 1393)اند. مهران مهاجر و محمد نبوي  هالیدي« این اثر را بررسی نموده

 اند. این نظریه پرداخته شناسی شعر به بررسیسوي زبانبه

 

 . مباحث نظری ۲

دهد و  گراست؛ زیرا معنا را اساس قرار میمند هالیدي: »نقششناسی نظامي زباننظریه

دهد و باألخره  هاي زبانی به دست مییک دستور است؛ چون تعبیري معنایی از صورت

شبکهنظام زیرا  است؛  درهممند  انتخاباي  از  است.«  تنیده  دستوري  و  معنایی  هاي 

زبان186:  1390)مجیدي، این  ازطرفی  هالیدي  (.  و   است  معنامحور  سیستمی  شناسی، 

(Halliday  از عام  معانی  و  واژگان  با  را  معناهاي خاص  تا  دارد  تالش  آن  طریق  از   )
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مند  شناسی نظامي زبانبان را بشناساند. نظریهرهگذر دستور زبان بکاود و ترفندهاي ز

( و Ideational(، اندیشگانی ) Textualگراي هالیدي، داراي سه فراکارکرد متنی )نقش

اي دارد  گرا و بینافردي، زبان نقش ویژه( است. در دستور نقشInterpersonalبینافردي ) 

راستا بخشی  پردازد. دراینمیو »به کار برقراري، حفظ ، تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی  

از هر متن، داللت بر کنش متقابل افراد درگیر در ارتباط دارد. در اینجا معنا همچون شکلی  

شود و طی آن گوینده یا نویسنده به کمک زبان، عملی را نسبت به  از کنش مطرح می

می خواننده صورت  یا  به  شنونده  چاربیان  دهد.  در  زبانی  کنش  مشارکان  چوب  دیگر 

کنند و در این رابطه،  اي برقرار میاي که زبان آفریده است، با هم رابطههاي ارتباطینقش

می نقشی  ایفاگر  میشود، خبري میهریک  فرمانی  میدهد،  انجام  دهد، سؤالی  و  پرسد 

شوند، بستگی به چگونگی  ها چگونه توزیع میکند. اینکه این نقشخدماتی را پیشنهاد می

همه، فراکارکرد  کالمی و جایگاه هریک از مشارکان در آن بافت دارد. این  بافت ارتباط  

 (.36: 1393زند.« )مهاجر و نبوي،  بینافردي زبان را رقم می

 

 . تئوری ارزیابی 1. ۲

ارزیابی ) ( که در این پژوهش اساس کار نگارندگان قرار  Appraisal Theoryتئوري 

تشکیل  نظام  سه  از  یکی  نق دهنده گرفته،  نگرش  ي  ریزنظام  سه  که  است  بینافردي  ش 

 (Attitude ( مشارکت ،)Engagement )     و درجه ( پذیريGraduation )    را دربردارد. این

عنوان یک نظام بینافردي در سطح معنایی گفتمان قرار بگیرد. نگرش با  تواند به تئوري می 

بشر ازجمله واکنش  ارزیابی عوام احساسات  و  رفتار  احساسی، قضاوت  پدیده هاي  ها  ل و 

   ( Judgement(، قضاوت ) Affectاحساسی تأثیر )   ي مرتبط است و این ریزنظام به سه حوزه 

( تقسیم میAppreciationو قدردانی  تفسیر واکنش  شود. حوزه(  به  مربوط  هاي  تأثیر 

حوزه پدیده  يعاطفی،  ازجمله  اشیا  ارزش  تفسیر  براي  و  قدردانی  طبیعی  هاي 

قضاوت، مربوط به منابعی براي ارزیابی رفتار با توجّه به اصول    يزهوانفعاالت و حوفعل

درباره نگرش  آنهنجاري مختلف است.  به  که  است  این  تقدیر  و  داوري  دید  ي  از  ها 
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شود تا ما را از جهان احساسات متداول به دنیاي احساسات نامتداول    محتوایی نگریسته

ارزش داوربا  دهد.  جامعه سوق  بر  حاکم  محیط  هاي  بر  حاکم  مقررات  و  قواعد  از  ي 

پردازد؛ بنابراین  ها میگیرد و تقدیر به احساسات از دیدگاه ارزش پدیدهاطراف نشئت می

گیرند؛ اما انفعال با ثبت  ها در سیستم تمجیدوتحسین قرار میگذاريبرخی از این ارزش

 احساسات مثبت و منفی ارتباط دارد.
 

                                                            

                               

                            تئوری ارزیابی 

       

     

ها  ازطرفی نگرش شامل آن دسته از مفاهیم و معانی است که نویسنده یا گوینده توسط آن        

هاي  هایی را نسبت به مخاطبان با فرایندها و با اشاره به واکنش هاي چندگانه و ارزیابی ارزش 

 ( (Martin and White, 2005: P.35-46دارد  هاي فرهنگی ابراز می عاطفی یا نظام 

ها با توجه به عواطف  هاي پدیدهها و ویژگیتأثیر یا انفعال، فرایندهاي ذهنی واکنش

اي از هنجارهاي اخالقی  است. قضاوت یا داوري، ارزیابی رفتار بشري با اشاره به مجموعه

شود که گوینده برخی از رفتارهاي یک شخص  کار برده میاست؛ بنابراین داوري زمانی به  

کند. قدردانی یا تقدیر، سیستمی فتار و تمایالت او قضاوت و ارزیابی می را با اشاره به ر 

گیرد که تحت هایی را دربرمی شوند و ارزش ها و فرایندها سنجیده می است که با آن پدیده 

گذاري اجتماعی شناسی، سبب ارزش شناسی یا یک گروه غیرزیبایی یک گروه کّل زیبایی 

که داوري، رفتارهاي معنی و مضر است، درحالی است و خود شامل مفاهیمی همچون پر

ها، ساخته هاي طبیعی، دست کند. ازسویی تقدیر عمدتًا به ارزیابی پدیده انسانی را ارزیابی می 

پردازد و حتی ممکن ها می ها و سیاست هاي بسیار انتزاعی مانند برنامه متون و همچنین سازه 

عنوان موجودیت مستقل که بیشتر به ند. زمانی ها نیز ازطریق تقدیر ارزیابی شواست انسان 

آن  به به  تا  شود  نگریسته  می ها  رفتار  که  مخاطبی  یک    کند؛ عنوان  یا  زیبا  زن  یک  مانند 

نگرش .1  

ت مشارک  .2  
قضاوت /داوری .2  

 

انفعال   /. تأثیر3

)احساسات()  

پذیری درجه .3  

قدردانی  / تقدیر.  1  
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همان:   )رک.  کلیدي.  ارائه69-56شخصیت  مصادیق  و  تعاریف  به  توجه  با  از  (.  شده 

نگارندگان آن است که  ها با دستور زبان فارسی، استنباط هاي نگرش و تطبیق آنریزنظام

نظام نگرش سنجیده ي ریزگانههاي سههایی از نوع صفات در حوزهدر این پژوهش، واژه

شود تا حالت یا چگونگی آن را اي است که به اسم افزوده میشوند؛ زیرا »صفت، کلمه

عال  ي تقدیر، داوري و انفگانههاي سه( ازطرفی حوزه65:  1373خانلري، بیان کند.« )ناتل

ویژگی یا  چگونگی  ارزیابی،  تئوري  پدیدهدر  ظاهري  یا  رفتاري  را  هاي  انسان  و  ها 

کنند و این  موارد، منطبق بر مفهوم صفت بیانی در دستور زبان سنجند و قضاوت میمی

آید و آن، فارسی است. »صفت بیانی، صفتی است که همراه اسم و اغلب پس از آن می

بیل رنگ، قد، شکل، وضع، حجم، مزه، اندازه، مقدار،  چگونگی و مشخصات اسم را ازق

(. صفات  144:  1396کند.« )انوري و گیوي،  ارزش، فاعلیت، مفعولیت و نسبت بیان می

تقسیم  پسین  و  پیشین  نوعِ  دو  به  بیایند،  آن  از  بعد  یا  و  اسم  از  قبل  اینکه  به  توجه  با 

هستند؛ بنابراین در این پژوهش  شوند و صفات بیانی بنا بر تعریف، از نوع صفات پسین  می

میواژه بررسی  بیانی  صفت  نوع  از  »اشارههایی  مفاهیم  با  پیشین  صفات  و  اي، شوند 

گیرند. همچنین گاهی صفت  شمارشی، پرسشی، مبهم و تعجبی« در این محدوده قرار نمی

 رود که در این پژوهشهاي آن به کار میي نقشنشیند و در همهجاي اسم میبیانی به

 شوند.  این نوع صفات نیز در کنار صفات بیانی بررسی می 

 

 های حافظ براساس تئوری ارزیابی . بررسی و تحليل غزل۳

اند. این تنوع موضوعی بیشتر در محور عمودي  شعار حافظ ازنظر موضوع، بسیار متنوعا

می دیده  محمد  ابیات  است.  غزل  نوعیِ  یادآور  بیت  هر  افقی،  محور  در  چون  شود؛ 

اي باعنوان »نگاهی تازه به سبک  امامی و علی سروریعقوبی در مقاله  ه فرد، نصرالزيحجا

بندي مبسوطی را از موضوعات  ها« تقسیمبندي موضوعی غزل سرایی حافظ و طبقهغزل 

غزل دیوان حافظ، مطابق با طبع    486اند. در این مقاله  هاي حافظ ارائه دادهشعري در غزل 

در خانلري  ناتل  تصحیح  طبقه  و  دستهیازده  موضوعی  طبقهبندي شدهي  این  بندي  اند. 
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ها هر غزل ازحیث  براساس خوانش و تحلیلی دقیق و علمی انجام شده و در این بررسی

هاي افقی  نظر از معناي ظاهري ابیات، تمامی شبکهمحتوا موردکاوش قرار گرفته و صرف

ي  واسطهحال بهشده است؛ بااین لحاظ فرم و ساخت بررسیو عمودي پیدا و پنهان آن به 

ي  اي به طبقهها از طبقهجایی اندک برخی از غزل سیالن معنی در شعر حافظ، امکان جابه

اند از:  ها درهر موضوع، عبارتها و تعداد آندیگر وجود دارد. موضوعات مختلف غزل 

(،  30کالمی )  /(، فلسفی59(، مدحی )79(، عارفانه )88(، قلندري/ مالمتی )157عاشقانه )

(، طنزآمیز  11(، رثایی )13(، اخالقی )16حال )(، حسب 22سیاسی/ اجتماعی/ انتقادي )

ناتل خانلري  دیوان حافظ  بندي و  (، بنابراین در این پژوهش از این تقسیم3( و دعایی )8)

خارج این مقاله    يها از حوصلهاست. ازآنجاکه بررسی و تحلیل تمامی غزل   شدهاستفاده  

اند که البته بر مبناي آن شدهحال و طنزآمیز بررسی و تحلیل  هاي حسباست، تنها غزل 

 شان بررسی و تحلیل کرد.ها را با تنوع موضوعی توان دیگر غزل می
 

 :  1ی جدول شماره

 477  - 374  – 225  – 154  – 147  – 135  – 115  – 45 هاي طنز غزل 

 : ۲ی جدول شماره

  – 334  – 330 – 325 – 286  – 285  – 236 – 40  – 31 حالحسب هايغزل 

335 –  336 – 348 – 351 –  352 –  375 – 376 - 392 

هاي طنزآمیز است، این مسئله،  حال دو برابر تعداد غزل هاي حسبازآنجاکه تعداد غزل     

نماید. همچنین تعریف و کاربرد طنز و تر میبررسی و تحلیل پژوهش حاضر را دقیق

میحسب کند؛  حال  آشکار  غزل  نوع  دو  این  میان  را  موضوعی  نزدیکی  نوعی  تواند 

دو موضوع شعر بدین این  موضوعات چندگانهدلیل  میان  از  براي  ي غزل ي  هاي حافظ 

حال، اشاره به مسائل  عالوه وجه اشتراک طنز و حسب  اند. بهبررسی و تحلیل انتخاب شده

چنان است،  فکري  و  اخالقی  سیاسی،  علیاجتماعی،  طنز  که  تعریف  در  حلبی  اصغر 

ها و  برشمردن زشتینویسد: »طنز در اصطالح ادبی، نوعی از آثار ادبی است که در  می

کوشد و اغلب غیرمستقیم و به تعریض  ها میرذایلِ فردي یا جمعی و آگاهاندن مردم از آن



 87ـــــــــــحال حافظ/ مژگان پهلوانی های طنز و حسبکارکرد صفت در غزلتحلیل بررسی و 

 

(؛ بنابراین 2:  1377کند.« )حلبی،  و تلویح، عیوب یا نقایص کسی یا جمعی را بازگویی می 

و فکري ي انتقادي به مسائل اجتماعی، سیاسی، اخالقی  شیوه شکل غیرمستقیم و به در طنز به 

می   جامعه  همان اشاره  حسب گونه شود؛  در  می که  پرداخته  مواردي  چنین  به  گردد: حال 

گردد که شرح حال ( به آثاري اطالق می Autobiographyبیوگرافی ) حال یا اتو »حسب 

جریان  توصیِف  و  تحلیل  ضمِن  آنان،  زندگی  رخدادهاي  و  و افراد  سیاسی  فکري،  هاي 

 (. 208: 1372شود.« )رزمجو، لِم خود آن اشخاص نوشته می اجتماعی زمان ایشان به ق 

 

   (Ironyهای طنز ). غزل1. ۳

شوند؛ زیرا: »در شعر انتقادي،  هاي طنزآمیز حافظ به نوعی شعر انتقادي محسوب میغزل 

صورت هجو یا به  هاي اخالقی و رفتاري فرد یا اجتماع را بهیی  -شاعر معایب و نارسا

ها سعی بر آن دارد که گونه غزل (. حافظ در این89کند.« )همان:  بیان میزبان هزل و طنز  

طورغیرمستقیم، وضعیت حاکم بر اجتماع زمان خود را موردسنجش و انتقاد قرار دهد. به

تواند مستقیماً  خاطر است و چون نمیمیان گاهی از فرد و گاهی از اوضاع رنجیدهدراین

باره معتقد است: »وقتی طنز پا  شود. محققی دراینز مینظر کند، دست به دامان طناظهار

می میان  نشانهبه  درجهي  نهد،  کمترین  به  مشکالت  حل  به  امید  که  است  خود  آن  ي 

هاي حافظ از نوع لفظی  (. ازسویی طنز در غزل 63- 62:  1374ندوشن،  رسیده... .« )اسالمی

در تعبیر آن معنیِ نهانیِ عبارت،  شود که  است نه ساختاري: »در طنز لفظی مطلبی بیان می

با آنچه گوینده ظاهراً اظهار می بیان طنزدارد، فرق میاهمیت دارد و  آمیزي  کند. چنین 

ارزش یا  حالت  یک  آشکار  اظهار  متضمن  یا  معمواًل  حالت  یک  درنظرداشتن  و  یابی 

ي طنز  ها (. ازطرفی در هریک از غزل 5:  1377یابی کامالً متفاوت است.« )حلبی،  ارزش

شود؛ عناصري ازقبیل ناهماهنگی  حافظ، یک یا چند عنصر از عناصر ساخت طنز دیده می

دادن صفت مست به فقیه، چون فقیه، میان شخصیت با کردار و گفتار فرد،  مثل نسبت

حنیفه، عبارت است از علم به واجبات،  موجب تعریف ابوعالِم علم فقه است و فقه »به
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مک  و  محرومات  )مصاحب،  مستحبات،  و  1391روهات.«  می  نوشیدن  و  فقه(  ذیل   :

 شود:   ( دیده می45است که در غزل )   1معناي نمادشکنیشدن از محرومات و این بهمست

 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است    فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد  

 (106: 1359)حافظ،                

 (:115)غزل   2ا در جایگاهی غیر از جایگاه اصلی خوده کارگرفتن واژهي بهیا مسئله

 ام دارد        ـــه جــ و کـــده جـــ در میک    ت  ـر، حیات ازو یافـ ه خَضِــی کـــآب       

 (    246)همان:                         

که در این بیت، آبِ حیات یعنی رمز جاودانگی عمر، از جام شراب و آن هم با تأکید بر  

( دختر رز 135گیرد. در غزلی دیگر )چشمه میمندي حضرت خضر )ع( از آن سربهره

کند، حال آنکه محتسب  )شراب( براي حضور آشکار در جمع، از محتسب کسب اجازه می

کننده از امور ممنوع در شرع و مأموري که کار او نظارت بر اجراي احکام  یعنی: »نهی

)معین،    ». بود...  م1357دین  ذیل  واژه:  از  غزل  این  در  حافظ  به  حتسب(.  محتسب  ي 

شیوه گونه این  با  و  کرده  استفاده  آن  واقعی  معنی  مخالف  شخصیت  ي  طنزپردازي،  ي 

 است: محتسب را به تعریض موردنکوهش قرار داده 

 دوستان، دختر رز توبه ز مستوري کرد  

 

 شد سوي محتسب و کار به دستوري کرد   

 (        286)همان:                           

( ارزش دلق را که نماد درویشی و سجاده را که نماد زهد و  147عالوه در غزل ) به       

داند و این نمادشکنی  بسا ساغر را ارزشمندتر مینهد و چهتقواست، با جام می، برابر می

 گیرد:را براي ساخت طنز به خدمت می

 ارزدکزین بهتر نمی به می بفروش دلق ما    ارزد بردن جهان یکسر نمی سر دمی با غم به 

 (  310)همان:                              

استشیوه آن  دیگر  متناقض  ي  عبارات  از  استفاده  با   طنز  میکه  شکل  گیرد  نما 

کند  جوید و اقرار می( و حافظ از اینکه شراب را انکار کرده باشد، برائت می154)غزل

داند  ار شراب را مخالف عقل میگعبارتی ان قَدَر عقل دارد که چنین کاري نکند. بهکه آن

 ت: و این درحالی است که عقل سلیم منکر شراب اس
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این   من و انکار شراب، این چه حکایت باشد   باشد   غالبا  کفایت  و  عقل   قدرم 

 ( 324)همان:                           

( غزل  در  است  می225همچنین  لطیف  طنزي  کنایه،  و  تعریض  به  که  و  (  سازد 

کنند تا او بتواند بهاي شادنشینی  که بزرگان بخششی نمی  دهد حال غیرمستقیم آگاهی می

بهاره را بپردازد، باید بهاي آن را با فروش خرقه مهیا کرد؛ زیرا این جامه در زیر خود،  

است؛ پس    گناهان بسیاري را پنهان داشته و افعال حرام بسیاري از صاحب خود دیده

 ، چون شراب صرف شود:آن است که بهاي آن به خرید حرام دیگري پسندیده

 باید خرید باید فروخت       باده و گل از بهاي خرقه می قحط جود است آبروي خود نمی 

 ( 466)همان:                                                                              

 ( نیز از عنصر تعریض و کنایه براي ساخت طنز استفاده شده است: 374در غزل )       

 شــاهد بخــت چــون کرشــمه کنــد

 رنـــگ تزویـــر پـــیش مـــا نبـــوَد  

 

ــه      ــاش آیین ــهم ــو م  ایــم ي رخِ چ

ــم و افعــی ســیهشــیر ســرخ      ــم ای  ای

 (764)همان:                            

( هشتمین و آخرین غزل طنزآمیز در دیوان حافظ است که شاعر در بیت  477غزل )       

نماید.«  ي طنزپردازي و انتقاد، خود را شریک جرم  فرامیپایانی »طبق معمول در شیوه

کنایه،  1498:  1393)قیصري،   به  بیت  این  در  ولی  نیست،  دستاربند  پیران  از  حافظ   .)

 داند:ازاندازه میخواري بیشي شرابآشفتگی دستار خود را نتیجه

 دستار مولوي    ءکاشفته گشت طره       حافظ زیاده داد ءساقی مگر وظیفه

 ( 970:  1359)حافظ،                     

غزل        در  موجود  صفات  ارزیابی،  تئوري  طنزطبق  ریزهاي  ازنظر  حافظ  نظام  آمیز 

در سه حوزه بررسی مینگرش،  انفعال  و  داوري  تقدیر،  این  ي  از  در هریک  که  شوند 

هاي دستوري  عنوان صفت جانشین اسم در نقشها، گاه در نقش توصیفی و گاه بهحوزه

 روند.  دیگر به کار می
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 ی تقدیر و نقش وصفی ات در حوزه. صف 1.1.۳

هاي طنز حافظ، صفات »صاف، سرخ، ریش، تمام، انگوري، دلکش، بس، دون، در غزل 

نماي، سیه، معنوي، پهلوي، امن، خسروي، دنیوي، عجب، آذاري، نوروزي، صادق،  گیتی

 تر، واژگون و سالخورده« نقش توصیفی دارند:

 بلبلش در اوصاف است    ،هزار زبانصدبه  است    صاف ءجام بادهکه برکف گل،کنون   

 ( 106  )همان:                           

ــوَ    ــا  نبـ ــیش  مـ ــر  پـ ــگ  تزویـ  درنـ

 

 ایـــمســـیهایـــم و افعـــی ســـرخشـــیر  

 (764)همان:                            

 با پسر گفت    خوش  چه  سالخورده  دهقان  

 

 شته ندروي  من بجز از کِ  چشم  کاي نور 

 ( 970)همان:                           

 ی تقدیر و جانشين اسم. صفات در حوزه۲.1.۳

هاي دستوري دیگر نیز به کار روند؛  توانند در نقشصفات عالوه بر نقش توصیفی می     

ي تقدیر، یعنی »تهی، مستور، شگفت، آسان، بهتر،  هاي طنز در حوزهبنابراین صفات غزل 

هاي مسند، متمم، قید،  وقوف، پیر، صعب، خوش، کِشته، خراب و  زیاده« در نقشغلط، م 

 اند.جمله به کار رفتهالیه، نهاد و شبهمضاف

 الف( مسند 

 تهــین و کیســه، ـــــج در آستیـــــگن

   
ــام گیتی  ــیم جـ ــاک رهـ ــاي و خـ  نمـ

 (764)همان:                             

 جمله ب( شبه

 عیش نیست روزي اورنگ خسروي  کاین     وخواب امن گداییوقت بوریاي،خوش

 ( 970)همان:                                 

 ج( متمم

 د پی محتسب و کار به دستوري کرد  ــش     ي کرد مستور ز توبه ز  دوستان دختر رَ

 ( 286)همان:                                  
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 د( قید 

نمیبهطوفاناینکه گفتملطغ    سودبويدریابهغمنموداوّل میآسانبس  رزد  اصدگوهر 

 ( 310)همان:                                   

 الیه و نهاد ه( مضاف

 م که ز جهلم برهاند ــمغان  ر ــپی  ءبنده

 

باـــ م  رـــپی   شد  ا هرچه کند عین والیت 

 (   320)همان:                                   

 وصفی ی داوری و نقش  . صفات در حوزه۳.1.۳

»عاشقواژه قافیههاي  بیداربخت،  سلطانی،  شبخوان،  مستانه،  مست،  بذلهکُش  گو،  سنج، 

 هاي طنز، نقش توصیفی دارند: عیسوي و منصور« صفاتی هستند که در غزل 

           چکید                                خون میرششعر َت که ازاینقدر دانم  حافظ که زد  بر دل ندانم کشعاشقتیر   

 (   466)همان:                               

ــاه   ــداربختشـ ــب بیـ ــر  شـ  را  هـ

  

 ایـــم مـــا نگهبـــان افســـر و کُلـــه 

 (764)همان:                           

ــاه   ــورش ــا  منص ــه م ــت ک ــف اس  واق

 

ــیم   ــه نه ــا ک ــر کج ــه ه ــت ب  روي همّ

 (764)همان:                           

 ی داوری و جانشين اسم. صفات در حوزه۴.1.۳

نشین، مدّعی، همکار، زردوز، بوریاباف، فقیه، ساقی، هاي »پاک، گوشهها، واژهدر این غزل 

می حسود،  مطرب،  حریف،  محتسب،  زاهد،  حافظ،  خوش،  صرّاف،  فروش، قلّاب، 

حکیم،   مشتاق،  شاد،  رقیب،  دون،  گوشهجهانگیر،  شاهد،  مفلس،  رند،  گیر،  معذور، 

شرمسار، کریم، غرقه، نگهبان، واقف، گواه، دشمن، دوست، مخمور، نورچشم و آشفته« 

 اند. در نقشی غیروصفی به کار رفته

 الف( نهاد 

 دستار مولوي  ت طرّهــکاشفته گش  مگر وظیفه حافظ زیاده داد   ساقی

 ( 970)همان:                      
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 مفعولب( 

 مــح دهیـــ اي فت ــــ را قب  انــــدوست  م ـرا ز خون، کفن سازی  انــدشمن

 (764)همان:                          

 الیه ج( مضاف

 است   بوریابافو    زردوزهمان حکایت    ان  ارـــهمکال ــان و خیمدّعی حدیث 

 (107)همان:                          

 د( متمم و مسند

باش  که موقوفستکاريعشق   است  معذور ،نبرد يرندبهراهزاهد ار   د هدایت 

 (  324)همان:                           

 ی انفعال و نقش وصفی . صفات در حوزه۵.1.۳

ي انفعال دیده نشد که نقش وصفی داشته  هاي طنز حافظ، هیچ صفتی در حوزهدر غزل 

 باشد. 

 انفعال و جانشين اسمی . صفات در حوزه۶.1.۳

شوند که یکی در نقش مسند  ي انفعال دیده میتنها دو صفت »حرام و دردمند« در حوزه 

 اند.الیه به کار رفتهو دیگري در نقش مضاف

 الف( مسند 

 ز مال اوقاف است ولی به  حرام  ،که می   داد   ابود و فتو مست مدرسه، دي فقیه

 (106)همان:                          

 الیه ب( مضاف

نمکــــــلعل     دانـــدردمنش  ـــ ری ءهـــسینر ــــب تمــــــت  دارد ـــی   ام 

 ( 246)همان:                           

بررسی در تئوري ارزیابی  صفت قابل  123غزل طنزآمیز دیوان حافظ، مجموع    8در  

صفت جانشین اسم و در   83واژه در نقش توصیفی و    40این تعداد،  وجود دارد که از  

قید، مضافنقش نهاد، متمم، مفعول، مسند،  بهالیه و شبههاي  دارند،  عالوه جمله وجود 
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ي داوري هستند و واژه در حوزه  14ي تقدیر و  واژه در حوزه  26ي توصیفی،  واژه  40از

ي  مورد در حوزه  17اند،  صیفی به کار رفتههاي غیرتواي که در نقشواژه  83از مجموع  

 اند.  ي انفعال به کار رفتهمورد در حوزه 2ي داوري و مورد در حوزه 64تقدیر، 

 
 ي تئوري ارزیابی گانههاي سههاي طنزآمیز در حوزه: فراوانی صفات در غزل1نمودار 

 

 حال های حسب. غزل۲. ۳

حال  را به شرح زیر بیان توان عناصر حسبحال میحسببا استناد به تعریف رزمجو از  

ها و خصوصیات شخصی، بیان  حال فرد از زبان خود و بیان ویژگی  کرد: »توضیح شرح

هاي  هاي فکري، تحلیل و توصیف جریانرخدادهاي زندگی، تحلیل و توصیف جریان

خاطره بیان  اجتماعی،  و  خودستایسیاسی  و  ادعاها  خاص،  و  لطیف  نویسنده،  هاي  ی 

ي  ي نویسنده، پرداختن به موارد موردعالقه و یا مخالف نظر و سلیقه طرفهاظهارنظر یک

(؛ بنابراین در  208:  1372نویسنده و اشاره به موارد مهم تاریخی و اجتماعی« )رزمجو،  

اند، یک یا چند عنصر  حال سروده شدههاي حافظ که با موضوع حسبمحتواي ابیات غزل 

حال  در تعدادي از  عنوان عناصر حسبشود؛ عناصري که بهمذکور دیده می   از عناصر

هاي اجتماعی، اشاره به شرایط  اند از: توصیف پدیدهشوند، عبارتهاي حافظ دیده میغزل 
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طرفه، بیان احوال درونی، ذکر اصل ناپایداري دنیا، بیان بازگشت  اجتماعی، اظهارنظر یک

گفتن از  همیشگی انسان، اعتراف به سرگشتگی فکري، سخنعنوان خاستگاه  به اصل به

گیري و دلتنگی ناشی از ترک شیراز، سفر  ي گالبشناخت مبدأ و مقصد، بیان تجربهعدم

  16شجاع، بنابراین در بررسی  به یزد، ادعا و خودستایی، بیان کدورت میان حافظ و شاه

کاررفته استخراج شد  صفات بهها مشهود است، حال  در آنغزل حافظ که عناصر حسب

ي تقدیر، داوري و انفعال، این صفات در شش گروه گانههاي سهو سپس با توجه به حوزه

 بندي گردید. زیر دسته

 ی تقدیر و نقش توصيفی . صفات در حوزه1.۲.۳

پرور،  اند از: »عذب، دَمادم، رنگین، محیط، عجیب، خانهصفات توصیفی این حوزه عبارت

خیز، لخت، خوش، بسیار، موجطُرفه، دون، نوش، ریش، لخت  نسیم، رکنی،خوشنازنین،  

تَر، سُست، سخت، دور، پیر، زرکش، نهان، صاف، روشن، بد، خجسته، مهرافروز، تمام، 

صوفیخون تلخ،  بیمار، افشان،  پریشان،  عیان،  ویران،  مُشکین،  دیرین،  شیرین،  سوز، 

 باز و شبانه.«نه، مسکین، پنهان، دراز، معشوقهطاقت، خرامان، گریان، درخشان، دیوابی

 دوست گر خمر بهشت است بریزید که بی 

 

شربت    است   عذبم هر  عذاب  عین  دهی   که 

 ( 78:  1359)حافظ،                                  

 خویش   لختلختآتش زدم چو گل به تن    مــکشگزم و آه میمیت ــکه دساز بس

 ( 588)همان:                                   

 د  ــاد آریــه ی ــدگی مخلصانــوق بنــحق  د  ـآرییاد ه ــــشبانف  ـــز حری معاشران

 ( 488)همان:                                  

 م  ــدرون پیرهن  یــنهانت  ــکه سوزهاس   ع  ــن چون شمـم مبیزرکشطراز پیرهن 

 ( 684)همان:                                 

 ی تقدیر و جانشين اسم. صفات در حوزه۲.۲.۳

تر، نامکرر، بیش، عیان، مقدّر،  نقاب، پُر، الزم، کمتر، حالل هاي »خراب، ایمن، بستهواژه

کماندل  شکاري،  ساکن،  عزیز، پذیرتر، صدر،  میسّر،  بیش، سخت، سست،  و  کم  ابرو، 
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دا، اُولی، مشغول، کمترین، آلوده، تهی، خامش، پیوسته، نیکنام، گلچهر،  خانگی، شهریار، پی 

تازي،  آرام غریب،  هوادار،  خرم،  راحت،  دلپذیر،  چاالک،  دلدار،  روحانی،  رنگین،  دل، 

بار، آسان، عاقل، فرزانه، آشنا، بیگانه، شکرانه، وزیر، خسته، روان، گرم، ناتوان، پیش،  گران

دل« صفاتی  زنان و سنگب، آخر، باالبلند، کوتاه، کارساز، خندهنصیمدام، رقیب، منعم، بی

نقش در  که  قید، مضافهستند  مفعول،  منادا، مسند،  نهاد،  مانند  و هاي غیرتوصیفی  الیه 

 اند.متمم به کار رفته

 الف( منادا 

 وان جودت  ـــ ر خـــر بــآخ  منعماي  

 

ـ ت       باشیــ ا چنـ بــد  از   انـ ــنصیبیــ م 

 ( 768)همان:                                   

 ب( مفعول

 رم آن روز کزین منزل ویران بروم  ـــخ       

 

 روم ــی جانان بـجان طلبم وز پ  راحت     

 (  719)همان:                                  

 ج( نهاد 
 بر تو بگذرد   جهان   وسست سخت که  خواهی 

 

 خویش سخت  هاي  سخن بگذر ز عهد سست و      

 ( 588)همان:                                             

 د( مسند 

 تابم  ت چو برنمیـــ ی و غربــغم غریب  

 

 خود باشم   شهریاروم و  ود رَـــبه شهر خ   

 ( 676)همان:                                  

 ه( قید 

 ذرد بر تو ولیکن  ــ گمی  انــ عیمعشوقه    

 

ـ بین  ار همیــاغی      استد ازان بسته نقاب  ــ

 ( 78)همان:                                    

 الیه و( مضاف

 لرزم  د بر سر ایمان خویش میـــچو بی       

 

 ست کافرکیشییابروکماندست  دل بهکه   

 ( 586)همان:                                  
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 ز( متمم
 زنم هرروزگامی میدرطلب  تا منست عمري

 

در    زمان  هر  شفاعت  مینیکنامدست   م  زنی 

 (688)همان:                                    

 ی داوری و نقش توصيفی. صفات در حوزه۳.۲.۳

ایفا می هایی که در حوزه واژه  اند از: »گریان، پرآب،  کنند، عبارت ي داوري، نقش توصیفی 

کش، تندخوي، غریبانه،  کافرکیش، شوخ، عافیت مخلصانه، به سر تازیانه، درویش، سرگشته،  

خوش  غریب،  خوش حبیب،  گران لهجه،  بی آواز،  خوش خواب،  رند،  عاشق،  الحان،  سامان، 

 گداز.«  پرور و دشمن نواز، دوست باز، مسکین گر، نقش باز، عشوه فروش، پاک می 

 ر خیال خط او نقش بر آب است                                                       ــتحری       گریان ءوس که شد دلبر و در دیدهــافس  

 (  78)همان:                                   

 سامان بیکار  و  خوابگرانبخت    ز دست

 

گلــَگ   بود  باشهـرَم  خود  رازدار   م ــاي 

 (               676)همان:                                

 من   گدازدشمن  پروردوستاه  ــا شـــب    ا ـ اي صببگو حالشحافظ ز غصّه سوخت

 (               801)همان:                                 

 ی داوری و جانشين اسم. صفات در حوزه۴.۲.۳

می بررسی  صفاتی  حوزه  این  بهدر  که  توصیفی،  شوند  نقش  نهادي،  جاي  نقش  داراي 

مسندي، قیدي، منادایی و متممی هستند؛ صفاتی چون »بیدار، عاشق، رند، نظرباز، حافظ،  

بی وفا، همراه، ساقی، وفادار، سرکش، رمیده، غافل، گریان، سرافکنده، معاشر، حریف، 

درویش، طبیب، گدا، تندرو، عارف، غمّاز، رویاروي، همراز، رفیق، مهیمن، غریب، مَحرم،  

پرور،  بند، همدرد، چاکر، دُردکش، شعلهده، رازدار، شرمسار، رهنمون، خداوندگار، تختهبن

تایب، غایب، مست، خدمتکار، ندیم، مخمور، واعظ، صورتگر،  دامن، خوشپاک خرام، 

 صفت، ناکس، محبّ، حبیب، ادیب و  شیدا.«  کنان، پارسا، ذرّهخوان، رقصگو، غزل حق

 الیه الف( مضاف
از واعظ  رندي  و  مستیرموز   نه  بشنو   ز من 

 

 شب ندیم ماه و پروینمکه با جام وقدح هر 

 (       712)همان:                                 
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 ب( نهاد

 صبا ايسوخت بگوحالش  ز غصّه   حافظ

 

 گداز من پرور دشمنتــاه دوســ شاــب   

 (         801)همان:                                  

 ج( مسند 

 م من درویشغافلد و  ـــده شــدلم رمی

 

 که آن شکاري سرگشته را چه آمد پیش    

 (         586)همان:                                

 د( قید 

 کاي دل تو شاد باش که آن یار تندخوي     

 

 نشیند ز بخت خویش    تندرويار  ــبسی   

 (         588)همان:                                

 ه( منادا 

 ، چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو  حافظ    

 

 پذیرتر از شهد و شکّر است  کش میوه دل   

 (         96)همان:                                 

 و( متمم 

 ب  ــه از بالد غریــ م نــمن از دیار حبیب          

 

 ازم  ود رسان بــ ان خــرفیقه  ــا بــ مهیمن     

 (         666)همان:                                

 ی انفعال و نقش توصيفی . صفات در حوزه۵.۲.۳

غزل  حسبدر  واژههاي  تنها،  حافظ،  »محال حال  حوزهي  در  نقش  اندیش«  انفعال،  ي 

 توصیفی دارد:

 هیهاتزم  ــ پ ر میــبح   هــخیاِل حوصل    

 

 اندیشمحال   قطرههاست در سر اینچه    

 (     588)همان:                                   

 ی انفعال و جانشين اسم. صفات در حوزه۶.۲.۳

خوان« در دو نقش دستوريِ مسند و  ي »شاد، شادان، خوش، سرخوش و غزل پنج واژه

 کنند. میحال ایفاي نقش هاي حسبي انفعال و در غزل قید، در حوزه

 



 ( 49 پیاپی) 1400 پاییز ،3ی شماره  ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــ ــــ ـــــ 98

 

 الف( مسند  

 باش که آن یار تندخوي   شاد  کاي دل تو

 

 دروي نشیند ز بخت خویش ــ بسیار تن 

 (                     588)همان:                          

 ب( قید 

 آیم روزيدرر ازین غم بهـــ نذر کردم گ

 

 بروم  غزلخوانو    شادانتا در میکده،    

 (                     718)همان:                         

گیرند،  حال قرار میي حسبغزل حافظ که ازنظر موضوعی در زمره  16بنابراین در       

مجموع   بررسیواژه  275از  که    89شده،  ي  است  نقش صفت  در  در    60مورد  مورد، 

ي انفعال قرار دارند.  مورد، در شاخه  1ي داوري و  مورد، در شاخه  28ي تقدیر و  شاخه

اند که از این  صورت جانشین اسم در ابیات به کار رفتههها ب مورد از واژه  186ازطرفی،  

ي  مورد در شاخه  6ي داوري و  مورد در شاخه  90ي تقدیر،  مورد در شاخه  90تعداد،  

 انفعال قرار دارند.  

  
 حال  حافظ براساس تئوري ارزیابی هاي طنزآمیز و حسب در غزل : بسامد کاربرد صفت 3جدول 

 تقدیر 

 )صفت( 

 تقدیر

 اسم( شین)جان

 داوري  

 )صفت( 

 داوري 

 اسم( )جانشین

 انفعال 

 )صفت( 

 انفعال 

 اسم( )جانشین

 2 0 64 14 17 26 طنزآمیز 

 6 1 90 28 90 60 حالحسب
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 ي تئوري ارزیابی گانههاي سهحال  در حوزههاي حسب فراوانی صفات در غزل: ۲نمودار 

 

 حال های طنز و حسبارزیابی در غزل. بررسی و تحليل کارکرد تئوری ۳.۳

هایی که نقش  در این پژوهش، نخست با بررسی هشت غزل حافظ با مضمون طنز، واژه

و  در سرودن غزل  حافظ  استادي  به  توجه  با  استخراج شدند.  و  بررسی  دارند،  صفت 

در غزل  موجود  بررسی صفات  میهمچنین  دریافت  که صفتها  نوع  شود  از  بیشتر  ها 

ه میشاعرانه  کامیار  وحیدیان  »صفتستند.  گونهنویسد:  دو  شاعرانه.  ها  و  عادي  اند: 

ها ذهنی  عالوه معنی آن هاي عادي، زیبایی ندارند؛ زیرا عادي و روزمره هستند و بهصفت

ي عینی و تصویري و ملموس دارند و هاي شاعرانه، جنبهو کلی و مبهم است. صفت

هاي شاعرانه  زند؛ به ویژه اگر صفت، نو باشد. صفتدرنتیجه زیبا و برجسته و توجه برانگی 

تجسم بر  برجستهعالوه  نقش  مفاهیم،  به  بزرگبخشیدن  و  دارند.«  سازي  نیز  نمایی 

مورد در    40شده،  ي بررسیواژه  123(. از مجموع  114- 113:  1393)وحیدیان کامیار،  

ي داوري  خهمورد آن در شا  14ي تقدیر و  مورد آن در شاخه  26نقش صفت است که  

مورد از    83ي انفعال قرار ندارد. ازطرفی،ها، هیچ صفتی در شاخهقرار دارند. از این واژه

بهواژه بهها  ابیات  در  اسم  رفته  صورت جانشین  تعداد،  کار  این  از  که  در    64اند  مورد 

  ي انفعال قرار دارند: »وقتی مورد در شاخه  2ي تقدیر و  مورد در شاخه17ي داوري،  شاخه
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هاي آن  ي نقششود و در همه جاي اسم بنشیند، مانند اسم، جمع بسته میصفت بیانی به

می  به )انوري،  کار  اسم  179:  1396رود.«  جانشین  کاربرد صفت  معانی،  علم  ازنظر   .)

تواند به نوعی، کاربرد ایجاز حذف باشد؛ چون شمیسا در تعریف ایجاز و انواع آن  می

کردن. درمورد آثار ادبی باید حداقل الفاظ، حداکثر معانی را بیانگوید: »ایجاز یعنی با  می

رساند؛ بلکه آن را  ي معنی ضرر نمیتنها به ارائهجویی در الفاظ نهگفت که معمواًل صرفه

کنند.  سازد. در علم معانی، ایجاز را به دو نوع قصر و حذف تقسیم میرساتر و مؤثرتر می

باشد.« )شمیسا،  حذف قسمتی از کالم تحقق پذیرفته  ایجاز حذف، ایجازي است که با  

هایی  یابیم که حافظ در اشعار طنزآمیز خود از واژه(. با بررسی آمار باال درمی165: 1389

ذهنی واکنش فرایند  احساسات و  بیانگر  از  که  را و درمقابل،  باشند، حداقلِ استفاده  ها 

هستند،هاییواژه بشري  رفتار  ارزیابی  بیانگر  یعنی    که  است؛  کرده  را  استفاده  حداکثر 

کاررفته در آن برقرار  هاي بهتوان ارتباط مستقیمی بین موضوع غزل حافظ با نوع واژهمی

ها  ي داوري، این نوع واژهفردي و زیرشاخهبندي هالیدي در سطح بیناکرد. طبق تقسیم

با اشاره به تمایالت    شوند که گوینده برخی از رفتارهاي شخصی رازمانی به کار گرفته می

چیزي است که ما در آثار طنز با آن کند و این درست همانخود، داوري و ارزیابی می

حال   ي حسبغزل حافظ که ازنظر موضوعی در زمره  16دیگر در  رو هستیم. ازسويروبه 

  60مورد در نقش صفت است که    89شده،  ي بررسیواژه  275گیرند، از مجموع  قرار می

ي انفعال قرار  مورد در شاخه  1ي داوري و  مورد در شاخه  28ي تقدیر و  ر شاخهمورد د

اند که از  صورت جانشین اسم در ابیات به کار رفتهها بهمورد از واژه  186دارند. ازطرفی،  

ي  مورد در شاخه  6ي داوري و  مورد در شاخه  90ي تقدیر،  مورد در شاخه  90این تعداد،  

ها بیشتر از  دهند که حافظ در این نوع غزل ین اعداد و ارقام نشان میانفعال قرار دارند. ا

ي  از آن در مرحلههایی استفاده نموده که بیانگر ارزیابی رفتارهاي انسانی است و پس  واژه

ها و فرایندها و انسان در یک گروه کلی  هایی که بیانگر ارزیابی پدیدهتر، از واژهپایین

ي آخر و به تعداد  شناسی هستند، بهره برده است. او در مرتبهییباشناسی و غیرزیییزیبا

ها هستند و ارتباطی مستقیم  هایی که بیانگر فرایندهاي ذهنی واکنشبسیار محدود، از واژه

یابیم که نوع صفات  با عاطفه و احساسات انسان دارند، استفاده کرده است؛ درنتیجه درمی
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ي دیگر در این  رتباط مستقیمی با موضوع غزل دارد. نکتههاي حافظ اکاررفته در غزل به

حال در حالت عادي،  هاي حسبهاي طنز و هم در غزل پژوهش، آن است که هم در غزل 

  ي تقدیر، باالترین بسامد را دارند؛ اما هرگاه صفت جانشین شده در حیطهصفات استخراج

تعداد صفتاسم می در شاخهشود،  که  قراهایی  داوري  بهر میي  معناداري  گیرند،  طرز 

یابند. درحقیقت حافظ در این دو موضوع شعري، بیشتر به رفتارهاي انسانی  فزونی می

 هاي ظاهري یا حتی احساسات و عواطف. دهد تا ویژگیتوجه نشان می
 

 گيری . نتيجه۴

با  هاي موردنظر در این پژوهش و  گیري واژهبا بررسی و تحلیل نتایج حاصل از بسامد

نتایج قابلدرنظرگرفتن موضوع غزل  به  توجهی حاصل شده است؛ چنانها،  با توجه  که 

غزل( است،    8هاي طنز )غزل( که دو برابر تعداد غزل   16حال )هاي حسبتعداد غزل 

( نیز حدوداً دو برابر تعداد این  275حال )هاي حسبهاي بررسی شده در غزل تعداد واژه

باشد، به این معنی که در این دو موضوع، استفاده از  ( می123)  هاي طنزها در غزل واژه

حال و طنز، صفاتی که  صفات بیانی به یک میزان بوده است. در هر دو نوع غزل حسب

اند.  اند، بیش از صفاتی هستند که نقش توصیفی را در جمله ایفا کردهجانشین اسم شده

در غزل  بیشتر صفات  شاز سویی  نوع  از  این صفات  هاي حافظ  وقتی  و  اعرانه هستند 

تر نموده و با استفاده  گذاري آن را افزوننمایی و تأثیري بزرگشوند، جنبهجانشین اسم می

بیشتر شده   نیز  ایجاز حذف، بالغت شعر  نظریهاز  ارزیابی، در غزل است. طبق  هاي  ي 

واژهحسب طنز  و  حوزه حال  در  بیشتر  دارند،  توصیفی  نقش  که  تقدهایی  جاي  ي  یر 

ارزیابی پدیدهمی آن است که هدف،  این کاربرد، متضمن  و  ازنظر  گیرند  فرایندها  ها و 

گیرند، با این  ي داوري قرار میي دوم بسامدگیري، صفات در حوزهظاهر است. در مرتبه

است و در انتها ابراز احساسات و فرایندهاي  معنا که رفتار بشري موردارزیابی قرار گرفته  

واک قرار میذهنی  از غزل نشی  نوع  این  در  بنابراین  از  گیرد؛  استفاده  بر  تأکید حافظ  ها 

که جانشین  کنند. ازطرفی در صفاتی  هاي ظاهري را ارزیابی میصفاتی است که ویژگی

داوري قرار    يگونه صفاتی است که در حوزهاسم هستند، تأکید حافظ بر استفاده از آن
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حال  هاي طنز و حسبري که در این قسمت تفاوتی میان غزل دارند؛ یعنی ارزیابی رفتار بش

ي داوري  هاي جانشین اسم در حوزه حال واژههاي حسبکه در غزل شود، چناندیده می

ي  هاي موجود در حوزههاي طنز، واژهکه در غزل و تقدیر با هم برابر هستند، درصورتی 

واژه برابر  تقریباً چهار  در حوزهداوري  در  هاي موجود  که  معنی  این  به  تقدیراست،  ي 

تأکید  حال در بخش صفتهاي حسبهاي طنز، نسبت به غزل غزل  هاي جانشین اسم، 

از  ي داوري است. ازسويبیشتر بر حوزه به تعریف طنز و هدف شاعر  با توجه  دیگر، 

  توجیه هاي رفتار فردي و اجتماعی است، این تفاوت قابلبسامانیگویی، که اصالح ناطنز

اند، کمترین بسامد  ها در میان صفاتی که جانشین اسم شدهاست. همچنین در این غزل 

حوزه به  دامنهمربوط  در  زیرا  است؛  انفعال  حسبي  و  طنز  موضوعی  بیان ي  حال، 

توان  ویژه نقش بینافردي میي هالیدي، بهاحساسات جایگاهی ندارد. با استفاده از نظریه

ب از بالغت  بوده  دریافت که حافظ  برخوردار  با درنظرگرفتن موضوع  االیی  زیرا  است؛ 

بهغزل، واژه را  انتخاب  گونهها  داشتهاي  بر مخاطب  را  تأثیر  بیشترین  باشند،    نموده که 

هاي تقدیر و داوري و انفعال، فضاي  عالوه حافظ با استفاده از بسامد هریک از حوزهبه

ها، منطبق  ه صفات به کار رفته در این غزل کند. سخن آخر اینکحاکم بر غزل را ترسیم می

 گراي هالیدي هستند.با فرانقش بینافردي در دستور نقش

 

 ها یادداشت
کردن  ، نمادشکنی یا خرابطبعی در ایران و جهان اسالمطنز و شوخاصغر حلبی در کتاب  . علی1

 (. 63: 1377داند )رک. حلبی، -ها را یکی از عناصر طنز می سَمبُل

 (. 67شیا و الفاظ، یکی دیگر از عناصر طنز است )همان: . قلب ا 2

 

 منابع 

گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبی«.  هاي نقش(. »کاربرد آموزه1384زاده، فردوس. )آقاگل

، صص  2  ي، شماره38  ي، دورهادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد  دانشکده  ينشریه

1-21. 
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)ــــــــــــــــــ   رویکرد  (. »سبک1390و همکاران.  فعل  اساس  بر  داستان  شناسی 

، 11پیاپی  ،1ي ، شماره4سال شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(،سبکگراي«.  نقش

 . 254- 243صص

 . تهران: یزدان.ناپذیر حافظماجراي پایان(. 1374اسالمی ندوشن، محمدعلی. )

( معصومه.  »سبک1394امیرخانلو،  رویکرد  (.  فعل  اساس  بر  حافظ  غزلیات  شناسی 

 . 186- 169(، صص16، )پیاپی 2ي، شماره5، سال  ادب فارسیگرا«.  نقش

 تهران: فاطمی.  .2دستور زبان فارسی (. 1396.)، حسناحمدي گیوي ؛انوري، حسن

مرادي،  اللّهنعمت  زاده،ایران یادداشت1394کبري.)؛  شعر  درد  (.»بررسی  جاودانگی  هاي 

امین هلیدي«.قیصر  نقشگراي  نظریه  اساس  بر  ادبیمتن  پور  شمارهپژوهی    ،65ي، 

 . 22- 7صص

(. »تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ  1389. )طاهره؛ ایشانی،  پورنامداریان، تقی

  ، صص 67  ي، شماره18، سال  زبان و ادبیات فارسیگرا«.  شناسی نقشبا رویکرد زبان

7-43. 

. به تصحیح و توضیح پرویز  دیوان اشعار(.  1359الدین محمد. )شیرازي، شمس  حافظ

 ناتل خانلري، تهران: خوارزمی.

)حجازي همکاران.  و  محمد  و 1397فرد،  حافظ  غزلسرایی  سبک  به  تازه  »نگاهی   .)

ادب(،سبکها«.  بندي موضوعی غزل طبقه )بهار  فارسی  نثر  و  نظم  ،  11سال   شناسی 

 . 151-131، صص  40،  پیاپی2يشماره

 . تهران: بهبهانی.طبعی در ایرانطنز و شوخ(. 1377اصغر. )حلبی، علی

شناسی  (. »تحلیل گفتمان شعر پنجره از فروغ فرخزاد ازمنظر زبان1395خمسه، شروین. )

 . 40- 9، صص 44ي، شماره11، سالمطالعات نقد ادبیگرا«. نقش -سیستمی

 . مشهد: آستان قدس رضوي.آثار آن در زبان فارسی  انواع ادبی و(.  1372رزمجو، حسین. )

 . تهران: سخن.رندان از کوچه(. 1373کوب، عبدالحسین. )زرین

 تهران: میترا.معانی )ویرایش دوم(. (. 1389شمیسا، سیروس. )
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هالیدي  شنق   -بررسی انتقادي نظریه سیستمی»(.  1390. )، زهرانیا، مریم؛ روحیصالحی

 کوشش محمود فتوحی، تهران: خانه کتاب.  ، بهنامه نقد .«معاصر فارسیدر نقد شعر 

 . تهران: جامی.یک نکته از این معنی(. 1393قیصري، ابراهیم. )

مند  گراي نظام(. »ساخت اطالع در زبان فارسی در چارچوب نقش1390مجیدي، ستاره. )

  ي فارسی، شماره  ، فرهنگستان زبان و ادبنامه فرهنگستان  و دستور نقش و ارجاع«.

 .208-183نامه، صص  ، ویژه7

 تهران: امیرکبیر.   المعارف فارسی،هدایر(. 1391مصاحب، غالمحسین. )

 . تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی(.  1357معین، محمد. )

 تهران: آگه. .شناسی شعرسوي زبانبه (. 1393) محمد. ؛ نبوي،مهاجر، مهران

 . تهران: توس.دستور زبان فارسی(. 1373خانلري، پرویز. )ناتل

 . تهران: سمت.    شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(. 1393وحیدیان کامیار، تقی. )

هایی از  زبان در چشم زبان، بافت و متن جنبه(.  1395رقیه. )،  هالیدي، مایکل؛ حسن
زاده و طاهره ایشانی، تهران:  یمجتبی منش   يشناختی، ترجمهنشانه  -اندازي اجتماعی
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