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 چکیده

گوید. های تأثیر کالم سخن میترین شیوهشناختی و ظریفترین مسائل زیباییعلم معانی در میان فنون مختلف بالغی از درونی

بینی گوینده، بیان مقتضیّات حال و مقام توان به تحلیل و تبیین اندیشه و جهانی این دانش، میهای بالغقابلیّتاز جمله 

رود. با توجّه به ترین ارکان این علم به شمار میاز مهم« مقاصد ثانوی خبر و انشا»مخاطب و توسّع زبان اشاره کرد که بحث 

که اشعار حافظ نمونة اعالی معانی به جاییال مخاطب و از آناقتضای حو رعایت اهمّیت موضوع و نقش آن در بررسی کالم 

روند و پربارترین معانی ثانوی در آن به کار رفته است؛ تحقیق در زمینة معانی ثانوی خبر در دیوان حافظ ضرورت شمار می

در بین آثار دانشمندان شترک آن های منهیابد. در پژوهش حاضر برآن شدیم تا با شناخت معانی ثانوی خبر و یافتن نمومی

دیدگاه حافظ را در این زمینه در اشعارش مورد بررسی قرار دهیم که مواردی چون: اظهار تأثّر و اندوه، توبیخ،  علوم بالغت، 

توانی، شکایت، مفاخره، استرحام، آگاهی مخاطب از حقیقت امری، جلب توجه، فروتنی، تفاوت مراتب دو کار، اظهار ضعف و نا

شوند. گفتنی است که این تحقیق با استفاده از روش تحقیر، اظهار آسودگی و بیان اختتام کار و .... را شامل می ستهزاء وا

 توصیفی نوشته شده است. -ای و به شیوة تحلیلیکتابخانه

 

 علم بالغت، معانی ثانوی، خبر، حافظهای کلیدی:  واژه
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   مقدمه

  های آشکار و پنهان ذکرها را به شیوهتوجه داشته و برای بیان نیازهای خود آن شیوایی سخن آغاز آفرینش به بالغت وانسان از 

در حقیقت از وظایف علم معانی آن است که انسان را در انتقال صحیح اندیشه و احساس درونی خود یاری رساند.  کرده است.

از دیدی فراگیرتر » های ظاهری کالم است.ستگیط با آرادر ارتبا زیرا صنایع بدیعی ؛علم معانی هدف اصلی علوم بالغی است

تواند سنج، آشکار گردانیم که سخنور چگونه میست که بتوانیم چونان سخنتوان گفت که آرمان و آماج در دانش معانی آن امی

-ای دیگر میفتهرساترین و شیواترین شیوه بگنجاند و به سخن دوست برساند. به گ خود به یام هنری خویش را در سرودةپ

 (  09: 9334)کزازی، « های حال دگرگون سازد.خواهیم بازنماییم که او چگونه سخن خود را به بایستگی

بنابراین بندی مفهومی جمله در زبان است. دسته ،کندچه در این تحقیق ارتباط بیشتری با علم معانی پیدا میجا آندر این

توان به چهار نوع تقسیم ز همین باب، جمله را میمفهوم واقعی کلمات توجه داشت و ا این دیدگاه الزم است که ابتدا به طبق

ی مجزا تقسیم توان به دو دستهعاطفی. همین چهار دسته را نیز از نظرگاه دیگر می -0امری  -3پرسشی  -0خبری  -9کرد: 

 ن پژوهش قرار گرفته است.ی خبری منظور نظر ما در ایه جملهجمله انشایی. ک -0ی خبری جمله -9کرد: 

ای است که احتمال درستی یا نادرستی آن وجود داشته خبر کالمی که قابل تصدیق و تکذیب باشد. به تعبیر دیگر جمله»

ی خبر گویند. فایده(  اگر مخاطب از خبری که قبال از آن مطلع نبوده آگاه گردد در اصطالح بدان 10: 9330)همایی، « باشد.

رسانی از کیست، بگوییم از دکتر شفیعی کدکنی است؛ این اطالع« سیقی شعرمو»داند کتاب به دانشجویی که نمیمثال: اگر ما 

خواهیم به ی خبر است؛ یعنی میگویند ولی اگر از مضمون خبر اطالع داشته باشد هدف از اخبار، الزم فایدهی خبر میرا فایده

دستور زبان قصد اولیه از به کار بردن جمالت ( در واقع، در 01: 9383رم. )گلی، وییم که من هم از آن خبر آگاهی داشنونده بگ

گیرد که در علم انتقال دادن پیامی به مخاطب است؛ اما از جمالت خبری برای اغراض دیگر هم مورد استفاده قرار می  خبری،

الشعاع خود قرار اصلی یعنی اخبار را تحت یمعنی که گاهی مقاصد دیگری وظیفهگیرد، به این معانی مورد بررسی قرار می

شود. ی خبر یا حکم گفته میالزم فایده  ی خبر یا حکم و به معانی ثانوی،فایده  دهد که در علم معانی به معنای اولی،می

 (66: 9331)شمیسا، 

-دالیل»، «تفتازانیختصر شرح م»چون: هایی همضدّ و نقیض زیادی گفته شده که در کتاب ءآرا  دربارة صدق و کذب خبر،

اما در حالت کلی  و ... آمده است. «اصول علم بالغت»، «البالغهمعالم»، «معانی شمیسا»، «القرآن عبدالقاهر جرجانیاالعجاز فی

عدم  ،عبارت است از مطابقة خبر با واقع و کذب خبر ،صدق خبر»اند: جمهور محققین در تعریف صدق و کذب چنین گفته»

ها در عاشقانه»ترین افق معنوی و عاطفی است. در ادب فارسی شعر غنایی وسیع (00: 9331 رجایی،« )است با واقع.مطابقة آن 

)شفیعی   «ت.پذیرد، دخیل اسهای فردی و اجتماعی اثر میو ادب غنایی حسّ و عاطفه فرد نسبت به موضوع خاص که از کنش

رتافتن تواند از بیشترین استعداد بهای معنایی متعدّد میاشتن الیه( واضح است که شعر حافظ با د33-30: 9330کدکنی، 

معانی ثانوی برخوردار باشد و هنر بزرگ حافظ آن است که توانسته با کلماتی محدود و در قید و بند انواع هنرهای صوری، 

 نایاب در برابر انسان بگشاید.انداز عرصه نامحدود و چشم

 به صورت برداری از ابیات مورد نظر گردآوری شده وای و به روش فیشمنابع کتابخانه مراجعه بهاز طریق  هدف از این مقاله که

عناوین زیادی از   دیوان شاعر، بعد از مطالعة .استشده است، یافتن اغراض ثانوی خبر در اشعار حافظ نوشته توصیفی  -تحلیلی 

 ،جا که محدودیّت تحقیقفراوانی در میان ابیات بودند و از آن هایاغراض ثانوی خبر استخراج شد که هر کدام دارای نمونه

راین، تنها به ذکر چند نمونه از هرکدام به همراه تحلیل و تفسیرشان داد؛ بنابرا نمی هاآن نمونه یاجازة پرداختن به تمام
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های مذکور، ید گفت که این نمونها با. امذکر گردید -به عنوان مثال بیشتر- پرداخته شد و چند مورد از شواهد نیز در ادامة آن

در بیان حافظ )با عنایت به ضوع گسترده و چه بسا پرداختن به این مو مایه هستنددر برابر دریای معانی حافظ، بسیار اندک

 کند( نیاز به فضای بیشتری دارد. گو است و سخن خود را غیرمستقیم به مخاطب القاء میکه وی شاعری معانیاین

 

  یقای تحقهپرسش

 میزان به کارگیری حافظ از جمالت خبری تا چه اندازه و دیدگاه وی به این موضوع چگونه بوده است؟ -

 کار گرفته است؟ به مواردحافظ معانی ثانوی خبر را در کدام  -

 

 تحقیق پیشینه

دار اختالف معنی تفاوت و تنوّع آن و نوع و تعداد اغراض، نقد و تحلیل اغراض ثانوی خبر و انشا در علم معانی،، 9311 جمالی، -

  .وط به هر یک نیز ترسیم شده استهای مربکه جدولدر ذکر مقاصد ثانوی مورد بررسی قرار گرفته 

-گر در این پژوهش میانواع ایجاز و نوع نگاه حافظ به این مقوله مورد نظر پژوهش کهایجاز در شعر حافظ،  ،9319 احمدی، -

ایجار  تشبیهی،ایجار استعاری، ایجار حذف،  ایجار قصر،ایجار اند از: ها پرداخته عبارتکه پژوهشگر بدانایجازهای حافظ  باشد.

 ایهام است.ایجار مجاز و  ایجار اصطالحی،ایجار تلمیحی، ایجار کنایی، 

ظ شعر حافظ از لحاله سعی شده است . در این مقاغزل دیوان حافظ 044بررسی معانی ثانویّه جمالت در ، 9388 مهر،کیان -

شود، غزل مورد تحقیق قرار گرفته و اهداف و اغراض وی که به طور غیرمستقیم به مخاطب منتقل می 044معانی ثانویه در 

 بررسی شود. 

و تبیین  از احوال و اغراض مختلف جمله، تحلیل  که نوع و میزان استفادهبازتاب علم معانی در شعر رودکی،  ،9388 جمالی، -

های درونی ای از اندیشهعلم معانی موضوع این تحقیق است که آگاهی و شناخت گستردهاز منظر  رودکیها و اعتقادات اندیشه

 بینی شاعر را به مخاطب ارائه داده است.و جهان

، در ظامیهای تعلیمی خسرو و شیرین نشای طلبی در انتقال اندیشهجایگاه خبر و ان، 9311 روضاتیان و امیرپور و آقاحسینی، -

های ر اندیشهها در انتقال مؤثّاین مقاله لطایف و ظرایف سه مبحث از علم معانی )خبری، امری، پرسشی( و نقش و تأثیر آن

 تعلیمی شاعر در یک متن غنایی مورد توجه قرار گرفته است.

بنیادی  وهش، که به صورتاین پژ هدف از بررسی اغراض ثانویّه جمالت امری در غزلیات سعدی،، 9313 ماهیار و افضلی راد، -

مشخّص کرده است تحلیلی نوشته شده است، بررسی و کشف اغراض ثانویّة جمالت امری در غزلیّات سعدی است و  -توصیفی و

 به توسعة این دانش در زبان فارسی بپردازد.ب ترتیتا بدینبسامد کاربرد هر کدام از اغراض تا چه اندازه بوده است که 

 

 کارروش 

ای بوده و با باشد. گفتنی است، شیوه کار کتابخانهتحلیلی و با استناد به اشعار حافظ می -وهش حاضر، به روش توصیفیژپ

 بندی و نوشته شده است.ها از منابع مورد مطالعه، جمعگردآوری فیش
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 اشعار حافظدر  خبر و معانی ثانوی آنبررسی 

مورد برای خبر ذکر کرده  1« اناالتق»در « سیوطی»رسی و عربی متفاوت است. خبر به عنوان معانی ثانوی در کتب بالغی فا

بالغی عربی معاصر نیز عبارت  در کتب (016، 3ج  تا،بی ،سیوطیوعد و وعید. ) -1تعجب  -0دعا  -3نهی  -0امر  -9است: 

 -8الفخر  -3النهی  -6األمر  -1یب التشویق و الترغ -0المدح  -3التحسر و التأسف  -0االسترحام و االستعطاف  -9است از: 

وت التذکیر بما بین المراتب من التفا -90تحذیر التهدید و ال -99التوبیخ و التأنیب  -94اظهار الفرح  -1اظهار الضعف و الخشوع 

 التعریض.  -98الشتیمه  -93التعجب  -96الدعاء  -91الوعد والوعید  -90الوعظ واالرشاد  -93

آن را در هشت مورد  اند که از آن میان شمیساردی را برای معانی ثانوی برشمردهشناسان هر کدام موادر ادبیات فارسی ادب

 -6هشدار  -1تشویق کردن و امید دادن  -0بشارت و اظهار انبساط  -3توبیخ و مالمت  -0اظهار تأثر و اندوه  -9آورده است: 

 (900-900: 9383. )شمیسا، استرحام -8مفاخره  -3اظهار آسودگی و بیان اختتام کار 

 اغراض ثانوی خبر در کتب معانی و بیان قدیم و جدید : 1جدول

 مختصرالمعانی جواهرالبالغه عنوان
-معالم

 البالغه

فنون 

 بالغت

اصول 

 بالغت

شمی

 سا

علوی 

 مقدم

 * * * * *   غم و اندوهاظهار 

  * *     انبساطبشارت و 

   *     جلب توجه

 آگاهی از حقیقت

 ریام
    *   

   *     وقوع امری باشکوه

   *     ندامت

   *     تحقیر

   *    * تحذیر

 * *  * *  * استرحام

کردن و  تشویق

 امید
  *  * * * 

 * *     * توبیخ

  * *    * مفاخره

  *      هشدار

تحریک همت 

 مخاطب
*    *  * 

 *  * * *   شادی

   *  *  * تحسر
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   * * *  * نیضعف و ناتوا

   *     شکایت

تفاوت مراتب دو 

 کار
    *   

   *     فروتنی

  *      آسودگی و اختتام

 

مورد بررسی قرار  به صورت مشروحهای مشترک و مهم ذکر شده در کتب معتبر نمونهدر این پژوهش سعی بر آن است که 

 .ارائه گردد ی غزل و بیتر نمونه و شمارهذک فقط با -به جهت مبسوط بودن موضوع -ی موارد و بقیهگیرد 

 

 تأثر و اندوهاظهار 

توان گفت شمار زیادی از کالم حافظ را به می مخاطب است کهر و اندوه به انتقال تأثّ ،یکی از اهداف حافظ از بیان جمالت خبر

 خود اختصاص داده است. 

و ی غزل های بیشتر همراه با شمارهبررسی قرار گرفته و نمونه وردجا، مواردی چند از ابیات یافت شده به طور مشروح مدر این

  شود: شماره بیت در ذیل ابیات آورده می

 گذر نکردرو بر رهش نهادم و بر من 

 

 صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد 

 (9/ 931:9386حافظ،)                            

وجه معشوق به عاشق است. حافظ از بیان این دو جمله دارند که ناشی از عدم ت راهمضمون اندوه را به همدو مصراع در بیت باال 

هدفی جز بیان حس و حال غم درونی ندارد و با بیان آن به مخاطب سعی دارد که از اندازه و فشار  ،که هر دو اخباری هستند

 ناشی از آن بکاهد.

 شدگان را خبر نکرددلبر برفت و دل

 

 فر نکردق سیاد حریف شهر و رفی 

                                           (904 /9) 

، حالتی توأم با غم و اندوه در بطن کالم حافظ پنهان است و این اندوه به راحتی به آیدچنان که از مضمون بیت برمیهم

 گردد.مخاطب القا می

 معرفت نیست درین قوم خدا را سببی

 

 ردگ تا برم گوهر خود را به خریدار 

                                            (010 /3) 

که این قوم ی تشخیص هستند و از اینروزگارش است که فاقد معرفت و شناخت و قوهمردم ی حافظ در این بیت، از آه و ناله

 خریدار گوهر وی باشد.قط برد تا خداوند فاند اظهار تأثر و اندوه کرده و به خدا پناه میپی به ارزش و هنر وی نبرده

 آیدنفس برآمد و کام از تو برنمی

 

 آیدفغان که بخت من از خواب درنمی 

                                           (033 /9) 

ا ر باین ام. کننددارای مفهوم تأثر هستند و اندوه و غم را به مخاطب القا میچنان در ابیات فوق مشهود است هر دو مصراع، هم

 لمه فغان در مصراع دم شدت یافته و عجز شاعر را بیشتر منتقل کرده است.آوردن ک
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ی علت وداند می  تمام شده؛ عمر خود را نکرده استتوجهی در پیش گرفته و عنایتی به عاشق معشوق که بیشاعر از دست 

ین، غم و اندوه، هم ناشی از معشوق و هم بخت برابیند که درخواب مانده است. بنادر بخت بد خود می اش رادر دل مانده آرزوی

 شعر است.

 وفاستمن پیر سال و ماه نیم یار بی

 

 گذرد پیر از آن شدمبر من چو عمر می 

                                                  (309 /1) 

 مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

 

 هد شدخواکنار بوس و آغوشش چه گویم چون ن 

                                                  (961 /1) 

 در کف غصه دوران دل حافظ خون شد

 

 الدین دادار فراق رخت ای خواجه قوام 

                                                  (990 /1) 

 هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم

 

 ستدهاننم دور از رخ تو چشم مرا نور 

                                                    (38 /0) 

 زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

 

 بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست 

                                                   (36 /0) 

 شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز

 

 له سستسلس اقطنم کنی به ترحّنمی 

                                                   (08 /3) 

 خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال

 

 از دل نیایدش که نویسد گناه تو 

                                                   (041 /3) 

 جانا چه گویم شرح فراقت

 

 چشمی و صد نم جانی و صد آه 

                                                   (163 /1) 

 دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

 

 ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی 

                                                   (030 /3) 

 روزها رفت که دست من مسکین نگرفت

 

 یدامانسیمزلف شمشاد قدی ساعد  

                                                   (063 /0) 

 توبیخ و مالمت

توان های آن را در شعر حافظ مییکی دیگر از معانی ثانوی خبر در کالم شاعران، بیان توبیخ و مالمت است. این معانی که نمونه

 دریافت.را باید مضمون پنهان سخن  ،یافت ظریف بوده و برای پی بردن به آن

در بیت زیر، حافظ پرداختن به دنیا و مافیهای آن را برای انسان امر نامیمونی دانسته و جمع کردن مال و منال ناشی از 

خواری بپردازد و در پی خوشی و به میاش آن است که به جای این کار بهتر است ات را نهی می کند و توصیهدلبستگی به مادیّ

 .مندی از دنیا باشدبهره

 صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش هب

 

 که این قدر ز جهان کسب و مال و جاهت بس 

                                                  (061 /0) 
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ی بهینه از فرصت را امری این بیت، برای از دست دادن وقت و تلف کردن عمر است. وی استفادهانگیز شاعر در سخن مالمت

 بته خود را برای قدر ندانستن آن مورد نکوهش قرار داده است. ال واجب شمرده و

 نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

 

 چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد 

                                                  (930 /3) 

شود. یسندگان ادبیات به وفور دیده مینو سخن بیهوده و نابجا گفتن یکی از مشهورترین مضامینی است که در سخن شاعران و

ز انعکاس یافته و کسانی را که الف و خودستایی را پیشه خود ساخته و در غیر این امر مذموم و نکوهیده در شعر حافظ نی

مندی گفتنی است مصراع دوم ای بیت، به جهت ارزش کنند را توبیخ کرده است.ه تعریف و تمجید از خود میمحل، شروع ب

 المثل شده و در سخن مردم عمومیّت یافته است.به ضرب دیلتب

 نشینان ز کرامات مالفبا خرابات

 

 هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد 

                                                  (901 /8) 

ساله شراب وارگی پرداخته و همهخیخوارگی مداوم به مآید که مخاطب حافظ بعد از توصیه به میاز ظاهر بیت چنین برمی

وقت، خوری همهکار وی را مورد نکوهش قرار داده و در اصالح سخن خود گفته است که به جای می نوشد. حافظ نیز اینمی

 ل را به عبادت و یاد خدا بپردازد:ی ساآن را به سه ماه در سال تقلیل دهد و بقیه

 پرستی کننگویمت که همه ساله می

 

 باشنه ماه پارسا میی خور و ه مسه ما 

                                                  (030 /0) 

 حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی

 

 در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم 

                                                  (303 /8) 

 است: هودمش باالمالمت و توبیخ ریاکاری در بیت 

 مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود

  

 اگر دامن حسن تو بگیرد آهمآه  

                                                 (369 /8) 

 کندآن کس که منع ما ز خرابات می

 

 گو در حضور پیر من این ماجرا بگو 

                                                  (091 /1) 

 زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب

 

 ای یعنی چه؟چنین با همه درساختهاین 

                                                  (004 /0) 

 بشارت و اظهار انبساط

 اط خاطر به مخاطب است. این جمالت گاهی از طریق مضمون ودر این نوع خبر، هدف از بیان آن انتقال انبس 

چون مژده، خوش، یاد باد، بشارت و .... همراه با کلماتی همجهت تأثیر بیشتر و وضوح و تأکید،  شود و گاهیمی فهمیدهوم مفه

 کند.تر میاست که برداشت مفهوم کالم را آسان

 بشارت آمدن بهار و دمیدن سبزه و گل را داده است:« مژده»ی زیر، حافظ با استفاده از کلمه ابیاتدر 

 هار و سبزه دمیدکه آمد ب ژدهرسید م

 

 وظیفه گر برسد، مصرفش گل است و نبید 

                                              (031 /300) 

 خبر از طرف سبا بازآمدهدهد خوش  مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
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                                                   (930 /9) 

 ت برای فرا رسیدن صبح، بعد از شب تاریک باشد:است بشار مکنگاهی م

 الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیزصباح

 

 کند در سر خیال خواب دوشینمکه غوغا می 

                                                  (310 /3) 

سان، گوینده دوست ق است که از شدت تأثیر آن بر انعاشام هجران و فراق معشوق برای اما بهترین بشارت، خبر به سر آمدن ایّ

او را در شادی خود سهیم سازد. از لحن و کالم حافظ در بیت  ،ساط خاطرز انتقال داده و با این ابراز انبدارد آن را به مخاطب نی

تبریک و  ،این خوشیبه آید که اهمیت وصل و دیدار یار بسیار باارزش است و رواست که به جهت نائل شدن زیر چنین برمی

 شادباش را برای عاشق شیدایی به جای آورد:

 حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

 

 ی عاشق شیداییشادیت مبارک باد ا 

                                                (013 /90) 

انبساط ی بیشتر مفهوم ، انتقال دهندهبادچون بوی خوش آمدن، شادی و مبارک آشکار است کلماتی همکه در بیت چنانهم 

 خاطر هستند.

وصل معشوق، آمدن عید فطر،  گشادگی در کار، رسیدن بهار،چون تواند برای اغراض مختلفی همبشارت می بنابراین، القاء حسّ

دهد که ایام می عدهخوشی و نشاط، و با ایجاد فضایتمام شدن روزهای سخت، رفتن غم و اندوه و ... باشد. حافظ در بیت زیر 

 تا بدین طریق انبساط خاطر را در طرف مقابل ایجاد نماید:  غم ماندنی نیست،

 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 

 چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند 

                                                  (931 /9) 

که حافظ نیز مانند بیشتر شاعران از شادی آن ای باشد کنندهواند پیام خوشحالتیتمام شدن ماه رمضان و رؤیت هالل عید م

 جاست:. تشبیه هالل عید به هالل معشوق در بیت زیر زیبا و بهدرنگذشته است

 جهان بر ابروی عید از هالل وسمه کشید

 

 هالل عید در ابروی یار باید دید 

                                                  (038 /9) 

 بیشتر:ابیات 

 ساقی بیا که شد قدح الله پر ز می

 

 طامات تا به چند و خرافات تا به کی 

                                                  (001 /9) 

 افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 

 مبارک باد بر سرو و سمنا مقدمش یار 

                                                 (314 /9 ) 

 ساقی بیا که از مدد بخت کارساز

 

 کامی که خواستم ز خدا شد میسّرم 

                                                  (301 /0) 

 شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

 

 پرستصالی سرخوشی ای صوفیان باده 

                                                   (01 /9) 

 بیا که رایت منصور پادشاه رسید

 

 نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 

                                                 (000 /9) 
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 ماه کنعانی من مسند مصر آن شد

 

 وقت آن است که بدرود کنی زندان را 

                                                      (1/1) 

 تشویق کردن و امید دادن

                      چه مطلوب وی است نائل گردد.دارد تا به آنتوأم با امیدواری است و مخاطب را به تشویق وامیگوینده  ، سخندر این موضوع

ست که در بیت زیر ا ،دهداری مییدوی امتوأم با تشویق دارد و به مخاطب وعده ایترین ابیات حافظ که معنییکی از معروف

  :توسط معشوق، سمرقند و بخارا را به وی ببخشد مقبول افتادنشحاضر است در قبال  ای مشروط گفته است:جمله

 آرد دل ما را اگر آن ترک شیرازی به دست

 

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

                                                      (3/9) 

هایی مخاطب را در معنی تشویق و امید هستند، بیشتر شرطی هستند و با وجود شرطکه گفتنی است این نوع جمالت خبری 

 رسانند:به خواهان وی می

 فروش حاجت رندان روا کندگر می

 

 ایزد گنه ببخشد و دفع بال کند 

                                                  (986/ 9) 

-صبور بودن، امیدوری حاصل شده و بال دورگشته و آرزوهای هزارساله برآورده می به شرطبیت زیر، تشویق به صبر دارد که 

 شود:

 گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان

 

 بال بگردد و کام هزارساله برآید 

                                                   (033/6) 

تواند متضمن معانی مختلف باشد؛ توان از یک سخن دریافت کرد و یک بیت میچندین معنی و برداشت را میکه یجایاز آن

 همراه است:رت و انبساط خاطر نیست ای امیدآمیز است با بشاکه جملهبیت زیر، در عین اینبنابراین 

 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 

 ماندهد چنان نماند چنین نیز هم نخوا 

                                                  (931 /9) 

 ابیات بیشتر:

 اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

 

 من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم 

                                                (330 /0) 

 دوستان وقت آن به که به عشرت کوشیم

 

 ست این و به جان بنیوشیمل دلاه سخن 

                                                (336 /9) 

 دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست

 

 پیوندی داررو که با دلبدین راه و روش می 

                                                (004 /0) 

 ستآن کس که اوفتاد خدایش گرفت د

 

 گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری 

                                                (019 /0) 

 نصیب مباشبکوش خواجه و از عشق بی

 

 هنریکه بنده را نخرد کس به عیب بی 

                                                (010 /0) 

 ین باد ار مدد خواهی چراغ دل بررافروزیزا  آید نسیم باد نوروزیز کوی یار می
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                                                 (010 /9) 

 هشدار

ابالغ هشدار و تحذیر به مخاطب در مورد )سوءاستفاده از مذهب و یکی از اهداف حافظ از بیان جمالت خبری در این بخش، 

های عشق و ...( است ت خدا به خاطر نعمات دنیوی و بهشتی، مشکالت و سختیبادکار، عدین، تزویر و ریا، دنیای زودگذر قریب

 داشته است. نبیشتر این اهداف را در قالب جمالت خبری بیا  که برای تأثیر بیشتر سخن خود،

رسد می نظرتنبیه و به آگاهی رساندن طرف مقابل است. به  ،ی آگاهانندگی دارند و غرض شاعر از ادای آنچنین جمالتی جنبه

از باب تأکید و  . نیزتوان دعوت به بیداری کرد؛ چرا که با این نوع فعل میکه شکل فعل چنین جمالتی بیشتر امری باشد

 د.بر مقصود اضافه کر راتی دالّتوان از لغات یا عبامی ،تقویت مقصود

د را از خطرات و مشکالت طریق عشق خو تواند بیت معروف حافظ باشد که در آن، طرف سخندر این باب، بهترین نمونه می

 های آن را قبول کرد:شدن به راه عشق باید مشکالت و سختی دهد که در صورت واردکند و هشدار میآگاه می

 هااَیِّهاالسّاقی اَدِر کَأساً و ناوِلاال یا 

 

 هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل 

                                                     (9/9) 

آگاهاند که نباید به خود مغرور گردد؛ خواند و او را میرا به خویش می ی ندایی، خوانندهبا استفاده از جمله ،حافظ در بیت زیر

بدون عشق عذری از انسان  . باید دانست کهبه عشق مغرور شد بایدچرا که گوهر باارزش در وجود انسان عشق است و تنها 

 نیست:ته پذیرف

 ای که دایم به خویش مغروری

 

 گرا ترا عشق نیست معذوری 

                                                (013 /9) 

 و باید آگاه بود تا همیشه افتاده زندگی کرد: روداو معتقد است که آبرو و مال و دل و دین در اثر مغروری از بین می

 حسودکه حافظ افتادگی از دست مده زان

 

 عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد 

                                                (900 /6) 

 د سازد:را مؤکّ ی هشدارتواند جنبهتکرار نیز یکی از موارد تأکید است که می

 دلی دریاب دریابزمان خوش

 

 که دائم در صدف گوهر نباشد 

                                                (960 /0) 

کار که . حافظ گفته است: در این دنیای فریبدادن هشدار و تحذیر استها از آنخبری هستند و هدف ، مصراع بیت زیرهر دو 

 :آیدباشد که مقصود آسان به دست نمی آب و علف است عوامل گمراهی تو زیاد است و حواستمانند بیابان بی

 دور است سر آب ازین بادیه هشدار

 

 نفریبد به سرابتتا غول بیابان  

                                                  (91 /3) 

 ابیات بیشتر:

 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

 

 نهایتزنهار ازین بیابان وین راه بی 

                                                  (10 /3) 

 آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 

 فظ این خرقه پشمینه بینداز و بروحا 

                                                (043 /8) 
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 باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

 

 ات و سنگ به جام اندازدبخور باده 

                                                (914 /3) 

 بس تجربه کردیم درین دیر مکافات

 

 با دردکشان هر که درافتاد برافتاد 

                                                (994 /6) 

 هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

 

 در رهگذار باد نگهبان الله بود 

                                                (090 /6) 

 اظهار آسودگی و بیان اختتام کار

ها و مشکالت به اتمام رسیده شوند که کارها و سختی، این نوع جمالت خبری زمانی بیان میتهم پیداس عنوانکه از همچنان

 اند:راهابیات گاهی با شکرگزاری هم. به همین علت، این و زمان فراغ و آسودگی خاطر فرارسیده است

 شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

 

 کنان ساغر شکرانه زدندصوفیان رقص 

                                                (980 /1) 

 صاحب کار است: هایتی همّدر بیت زیر نیز نتیجه حاصل از آسودگی شکرگزاری

 کردم از خداشکر خدا که هرچه طلب 

 

 مران شدمخود کاهای همت بر منت 

                                                (309 /0) 

-ی خبری پوشش داده است که حتی میآشکار این مفهوم را در جمله حافظ ابیاتی در این موضوع دارد و گاهی چنان واضح و

 عاست:گویای این مدّ 966ل ی ابیات غزاز آن درک کرد. همهکار را  توان نفس عمیق ناشی از راحتی بعد از سختی

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 فرمودهمه ناز و تنعّم که خزان میآن

 گوشه گلشکر ایزد که به اقبال کله

 

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد 

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

 نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

                                            (966 /9-8) 

فصل خزان،  در اثر بیت دیگری دارد که گفته است: ،برای بیان اختتام کار تمام شدن فصل خزان و زمستان،حافظ در موضوع  

 ی معشوق تاراجی صورت نگرفته است.بر گلستان چهره

 شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

 

 بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت 

                                                   (98/1) 

 ابیات بیشتر:  

 گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

 

 دانه شدقطره باران ما گوهر یک 

                                                (934 /6) 

 مفاخره

باهات به خود است. وی برای تأثیرگذاری بیشتر و بیان از جمله اهداف حافظ از بیان جمالت خبری در این بخش، افتخار و م

 کند. ادبی این هدف را در قالب جمله خبری و به طور غیرمستقیم به مخاطب منتقل می
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گاه که شاعران فارسی آن. »هاستوری آنتر از نوع نازش و بالش به شعر و قدرت سخنرات موجود در دواوین شعرا بیشمفاخ

رانند به نوعی خط سیر و مسیر آرمانی سنجند و از بها و ارج اندیشه و زبان خویش سخن میرا میاوج و ارج سخن خویش 

  (900: 9368، 3کرمانی، ج نیاز« )کنند.شعار خود را تصویر می

-وی در جاهای مختلف دیوان خود، به زیبایی قدرت سخن .در سخن حافظ نیز بالیدن و افتخار به سخن وی نمود خوبی دارد

 خود را به رخ مخاطب کشیده است. وری 

 شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

 

 که حاجتت به عالج گالب و قند مباد 

                                                   (946 /3) 

و شاهان و  اش خارج از فارس نیز باال گرفته بودی زندگیی حافظ در دورهآوازه»کوب در ذکر شهرت حافظ نوشته است: زرین

روایی محتسب دار روزهای آخر فرمانآوران به صحبت و دیدار او اشتیاق پیدا کرده بودند. سلطان اویس ایلکانی در گیر و نام

« خواند.... توجه شاعر را دربار خویش جلب کرده بود، سلطان احمد ایلکانی با وی مکاتبه داشت و او را به بغداد و تبریز می

 (031 :9381کوب، زرین)

 است سرود حافظغزلیات عراقی

 

 که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد 

                                                   (938 /1) 

ی خبری خود را با مضمون فخر و مباهات به سخن خود بیان کرده و جمله ،برای نفوذ بیشتر کالم خوددر بیت زیر، شاعر 

 ریخت:را به دُر سفتن تشبیه کرده و گفته است که آسمان بر این شعر وی عقد ثریا را در پایش خواهد  سرایی خودغزلشیوه

 غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

 

 که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را 

                                                      (3 /1) 

بنابراین، ترین معظالت عصر حافظ بود که عامل اصلی مفاسد اجتماعی را به دنبال داشت. یکی از عمده ریاکاری و فساد زاهدان،

بیت، حافظ خود را از این این در  موضوعی است که توجه غالب حافظ را به خود معطوف کرده است.مبحث زاهدان ریایی نیز 

به رخ مخاطب  نبرتری خود را نسبت به دیگرا وسیلهتا بدین ؛قشر نفاق بری دانسته و به پاک بودن خود افتخار کرده است

 بکشد:

 ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق

 

 که او عالم سرست بدین حال گواستآن 

                                                  (04 /1) 

 ایمست تا به راه غمت رونهادهعمری

 

 مایسو نهادهروی و ریای خلق به یک 

                                                (361 /9) 

 ی حافظ، مباهات به عشق است:از دیگر موارد مورد مفاخره  

 عدم رهرو منزل عشقیم و ز سرحدّ

 

 ایمهمه راه آمدهتا به اقلیم وجود این 

                                                (366 /0) 

ی خود را باز از باب مفاخره به کالم خود، گفتهداند ولی مند میکه سخن شنیدن از زبان دوست را ارزشبا این عردر بیت زیر شا

 شمارد:بهتر از سخت دوست می

 سخن اندر دهان دوست شکّر

 

 لیکن گفته حافظ از آن به و 

                                                 (091 /99) 
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اب کرده و سزاوار داند. در واقع زیبایی رخ یار، سخن وی را جذّهای معشوق میرباییی عشق و دلرا نتیجه حافظ غزل خود

 خته است:افخر و ستایش س

 ریزداین همه شهد و شکر کز سخنم می

 

 نباتم دادندست کزان شاخ اجر صبری 

                                                 (983/3) 

 ر طرز غزل نکته به حافظ آموختچه دآن

 

 گفتار من استیار شیرین سخن نادره 

                                                  (19 /8) 

 لعل لبش در قلم آورد حافظ قصه

 

 از اقالمم هنوزرود هردم آب حیوان می 

                                                (061 /1) 

 یشتر:ابیات ب

 چکدحافظ چو آب لطف ز نظم تو می

 

 حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت 

                                               (83 /94) 

 ستالغزل معرفتشعر حافظ همه بیت

 

 آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 

                                               (089 /1) 

 چو من اکنون در قفس بلبلیست حیف

 

 با این لسان عذب که خامش چو سوسنم 

                                               (303 /6) 

 نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می

 

 چشمان کشمیری و ترکان سمرقندیسیه 

                                               (004 /8) 

 ه باز درین اوج بارگاهشکر خدا ک

 

 شنود صیت شهپرمطاووس عرش می 

                                             (301 /91) 

 استرحام

تواند با ، که میاست درخواست توجه و طللب کمک معنی بوده و دری خبری، طلب عطوفت و استرحام گاه غرض از جمله

 باشد. همراه ...ستفاده از حروف ندایی، به کار بردن نام خدا و .، اچون الغیاث، دادکلمات و عناوینی هم

 های معروف حافظ با ردیف الغیاث سروده شده است که به  عنوان نمونه بیت اول آن در زیر آورده شده است:یکی از غزل

 درد ما را نیست درمان الغیاث

 

 هجر ما را نیست پایان الغیاث 

                                                    (16 /9) 

روست. برای فرار از مشکالت پیش یگوینده از شرایط حاضر به تنگ آمده و در جستجوی راهآید که ن برمیاز مفهوم ابیات چنی

 که حافظ از عدم رسیدن کمک ناله سرداده و از طوالنی شدن هجران و دوری دست یاری بلند کرده است.چنانهم

 طلبد:طلوب خود را میم ،خواهی در مفهوم جملهکمکدون کمک گرفتن از کلمات گاهی نیز شاعر ب

 

 جز آستان توام در جهان پناهی نیست

 

  

 گاهی نیستلهاسر مرا به جز این در حو

                                                    (36 /9) 
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ی سؤالی مطرح لهمه صورت پرسشی بیایند و کمک خود را با جب توانندجمالت خبری با مفهوم استرحام می که گفتنی است

 های زیر :که در نمونهچنانکند، همی خواهنده را بیشتر ابراز میکنند که ظاهراً این نوع درخواست، عجز و البه

 آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند

 

 دم نکوکاری کندجای بدکاری چو من یک بر 

                                                  (919 /9) 

 ای بکندکو کریمی که که ز بزم طربش غمزه

 

 ای درکشد و دفع خماری بکندجرعه 

                                                   (981 /3) 

 حال خونین دالن که گوید باز

 

 وز فلک خون خم که جوید باز 

                                                   (060 /9) 

 تر کند.تر و آسانشاید بتوان گفت این نوع طلب استرحام، حسن طلب محسوب شده و دسترسی به مقصود را نزدیک

 ابیات بیشتر:

 اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

 

 نظر برین دل سرگشته خراب انداز 

                                                   (063 /1) 

 یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

 

 دود آهیش در آیینه ادراک انداز 

                                                   (060 /8) 

 ام شست و شوی خرقه کنیدخدای را به می

 

 شنوم بوی خیر ازین اوضاعکه من نمی 

                                                   (010 /3) 

 دالن خدا رارود ز دستم صاحبدل می

 

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

                                                      (1 /9) 

 دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

 

 ستنکاین کرامت سبب حشمت و تمکین م 

                                                     (10 /1) 

 ابیات اشاره شده است: یذکر عناوین خبر و نمونه در این قسمت پژوهش فقط بهبا عنایت به گستردگی کالم، 

 

 آگاهی مخاطب از حقیقت امری

 ه و ..... است.هستی، معشوق، انسان، راه وصال، مشکالت رایکی از اهداف حافظ از بیان خبر، آگاه کردن مخاطب از حقیقت عشق، 

 در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

 

 هر جا که هست پرتو روی حبیب هست 

                                                     (63 /3) 

 دهندجا که کار صومعه را جلوه میآن

 

 ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست 

                                                     (63 /0) 

 نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست

 

 عاشقی شیوه رندان بالکش باشد 

                                                   (911 /1) 

 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

 

 ران فرصت شمار یاراانیکی به جای ی 

                                                      (1 /3) 

 تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت

 

 فروش کنهمت درین عمل طلب از می 

                                                   (318 /0) 

 )نهی و برحذر داشتن( تحذیر

عمات بهشتی و ننیا و مافیهای آن، عبادت به خاطر بستگی به دهای دروغین، دلجویی از دیگران، عشقتواند تزویر، عیبی خبری میموارد این نوع جمله

 ..... باشد.

 همبلکه بر گردون گردان نیز   اعتمادی نیست بر کار جهان
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                                                    (363 /3) 

 زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه

 

 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت 

                                                    (80 /6) 

 ای که در دفتر عقل آیت عشق آموزی

 

 چیستترسم این نکته به تحقیق ندانی  

                                                    (08 /3) 

 نشینان ز کرامات مالفبا خرابات

 

 هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 

                                                   (901 /8) 

 تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

 

 ارزدگیری غم لشکر نمیکه شادیّ جهان 

                                                   (919 /6) 

 خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

 

 دل در وفای صحبت رود کسان مبند 

                                                   (984 /3) 

 شکایت

 ست با شکایتیرنوازم شکزان یار دل

 

 دان عشقی بشنو تو این حکایتگر نکته 

                                                     (10 /9) 

 به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

 

 شتی دوامیکه لبت حیات ما بود و ندا 

                                                   (068 /8) 

 شیوه چشمت فریب جنگ داشت

 

 انگاشتیمما غلط کردیم و صلح  

                                                   (361 /0) 

 مگر زنجیر موئی گیردم دست

 

 وگرنه سر به شیدائی برآرم 

                                                   (303 /0) 

 در آرزوی در کوی یار سوختیم

 

 یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی 

                                                   (033 /1) 

 ندامت

 کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد

 

 که چنانم من ازین کرده پشیمان که مپرس 

                                                   (039 /0) 

 که به روی تو نسبتش کردمز شرم آن

 

 سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت 

                                                     (96 /3) 

 از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن

 

 اندامم هنوززند هر لحظه تیغی مو بر می 

                                                   (061 /0) 

 استهزاء و تحقیر

 من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

 

 گاه بر او دست اهرمن باشدکه گاه 

                                                 (964 /0) 

 من این دلق مرقّع را بخواهم سوختن روزی

 

 گیردبه جامی برنمی فروشانشکه پیر می 

                                                  (901 /1) 

 زدبنفشه طرّه مفتول خود گره می

 

 داختصبا حکایت زلف تو در میان ان 

                                                   (96 /6) 

 خواست کزان شعله چراغ افروزدعقل می

 

 ید و جهان برهم زدبرق غیرت بدرخش 

                                                  (910 /3) 
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 نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست

 

 باشدعاشقی شیوه رندان بالکش  

                                                  (911 /1) 

 خورد پنهان شرابدی عزیزی گفت: حافظ می

 

 یب آن به که پنهانی بود؟ای عزیز من، نه ع 

                                                 (098 /1) 

 جلب توجه

 ای مغفول است:ی نکتهای به خود و یا جلب توجه مخاطب و آگاهی دادن به او دربارهغرض گوینده یادآوری نکته  در این نوع خبر،

 گویم سخندوستان در پرده می

 

 دستان نیز همگفته خواهد شد به  

                                                     (36 /0) 

 خنده و گریه عشّاق ز جایی دگرست

 

 مویمسرایم به شب و وقت سحر میمی 

                                                   (384 /6) 

 اند به زربدین رواق زبرجد نوشته

 

 ماندنخواهد که جز نکویی اهل کرم  

                                                   (931 /8) 

 ای در کار کردبر در شاهم گدایی نکته

 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود 

                                                   (046 /3) 

 تحسّر

 هایش بپردازد:های خود در رسیدن به خواستهبیان ناکامیبه  ی خبری، گوینده سعی دارددر این نوع جمله

 ی حافظ است:رفتهی از دستاست که یادآور گذشته« یاد باد»ترین غزلیّات حافظ در این باب، غزلی با ردیف یکی از مهم

 روز وصل دوستداران یاد باد

 کامم از تلخیّ غم چون زهر گشت

 

 یاد باد آن روزگاران یاد باد 

 ...شادخواران یاد باد نوش بانگ

                                               (943 /9-6) 

 حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند

 

 محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند 

                                                   (980 /9) 

 بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

 

 ه کجا رفت و آن عتاب کجا؟کرشمخود آن  

                                                      (0 /3) 

 العین من آن میوه دل یادش بادقرّه

 

 که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 

                                                   (930 /3) 

 که نهانت نظری با ما بودیاد باد آن

 کشتکه چو چشمت به عتابم مییاد باد آن

 

 رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود 

 معجز عیسویت در لب شکّرخا بود...

                                               (040 /9-1) 

 که سر کوی توام منزل بودیاد باد آن

 

 دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود 

                                                   (043 /9) 

 نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

 

 چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد؟ 

                                                  (930 /3) 

 فروتنی

 اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

 

 زیبد لب لعل شکرخا راجواب تلخ می 

                                                      (3 /6) 

 اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

 

 گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 

                                                     (03 /0) 
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 که حسودحافظ فتادگی از دست مده زان

 

 عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد 

                                                   (991 /6) 

 

 ستام جای خوشذرّه خاکم و در کوی تو

 

  

 دی ببرد ناگاهمترسم ای دوست که با

                                                   (369 /0) 

 ثوابت باشد ای دارای خرمن

 

 چینیاگر رحمی کنی بر خوشه 

                                                   (083 /1                 ) 

 وقوع امری باشکوه و مهم به مخاطب

 خانه زدنددوش دیدم که مالئک در می

 

 خانه زدندگل آدم بسرشتند و به می 

                                                  (980 /9) 

 دنمانرسد و وجه میساقی بهار می

 

 فکری بکن که خون دل آمد ز غم بجوش 

                                                  (081 /1) 

 افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 

 سمنمقدمش یارب مبارک باد در سرو و  

                                                  (314 /9) 

 وشسحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گ

 

 ست می دلیر بنوشکه دور شاه شجاع 

                                                  (083 /9) 

 ها برخاستسو شد و عید آمد و دلروزه یک

 

 و می باید خواستخانه به جوش آمد می ز می 

                                                   (04 /9) 

 پادشاه رسیدبیا که رایت منصور 

 

 نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 

                                                  (000 /9) 

 تفاوت مراتب دو کار

 قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

 

 کشد رقمیچو شبنمی است که بر بحر می 

                                                (039 /0) 

 شکسته بخرای وین دل کن معاملهب

 

 شکستگی ارزد به صدهزار دستکه با  

                                                  (08 /3) 

 فریبان نباتی همه زیور بستنددل

 

 بر ماست که با حسن خداداد آمددل 

                                                (933 /6) 

 کجا و من خراب کجاصالح کار 

 

 ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا 

                                                    (0 /9) 

 چه نسبت است به رندی صالح و تقوا را

 

 سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا 

                                                    (0 /3) 

 اظهار ضعف و ناتوانی

 قلم را آن زبان نبود که سرّ عشق گوید باز

 

 ورای حدّ تقریرست شرح آرزومندی 

                                                (004 /3) 

 از پاس فتادیم چو آمد غم هجران

 

 دوا رفتدر درد بمردیم چو از دست  

                                                  (80 /1) 

 ستات سر یاریال بلبل اگر با منبن

 

 ستکه ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری 

                                                  (66 /9) 
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 بینیم یاران را چه شدیاری اندر کس نمی

 

 داران را چه شدآمد دوستدوستی کی آخر  

                                                (961 /9) 

 دل و ناتوان شدمهر چند پیر و خسته

 

 هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم 

                                                (309 /9) 

 ت مخاطبتحریک همّ

 پرورستآب و هوای فارس عجب سفله

 

 کو همرهی که خیمه ازین خاک برکنم 

                                               (303 /3) 

 روم تا کوی دوستبا صبا افتان و خیزان می

 

 کنماستمداد همت میوز رفیقان ره  

                                               (310 /0) 

 معاشران گره از زلف یار باز کنید

 

 اش دراز کنیدست بدین قصهشبی خوش 

                                               (000 /9) 

 اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

 

 اب اندازنظر برین دل سرگشته خر 

                                               (063 /1) 

 کی کند سوی دل خسته حافظ نظری

 

 چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد 

                                                (900/1) 

 گیرینتیجه

گیرد. یکی از ابزارهای تأثیرگذاری بر مخاطب است که در بحث بالغت مورد بحث قرار میواضح است که هدف اصلی ادبیات، 

معانی ثانوی »های کالم در انتقال معانی ثانوی به فراخور کالم و حال مخاطب است که در این تأثیرگذاری استفاده از توانش

 قابل مشاهده است.  «یهای علم معانمقوله

مورد بحث قرار گرفته است که به جز چند موارد ختلف، در میان کتب معانی فارسی و عربی بحث جمالت خبری با اغراض م

، «البالغهمعالم»، «مختصرالمعانی»، «جواهرالبالغه»کتب جایی که اند. از آندی اشاره کردهبه موارد متعدّ هر کدام  مشترک،

بنابراین تمام  روند،به شمار می بالغتترین منابع جزو مهم «بیانمعانی و »و  «اصول بالغت»، «صناعات ادبیو  فنون بالغت»

این از اشعار حافظ به بحث در و  بررسی قرار دادهمورد را  هاکتاب ایندر  جمالت خبریثانوی در بخش اغراض  موضوعات

، آگاهی از حقیقت امری، وقوع ت و انبساط، جلب توجه، اظهار غم و اندوهاند از: بشارکه این موضوعات عبارتپرداختیم  دیدگاه

شادی،   هشدار، تحریک همت مخاطب،  امری باشکوه، ندامت، تحقیر، تحذیر، استرحام، تشویق کردن و امید، توبیخ، مفاخره،

است شعر حافظ دریای معانی است؛  گفتنی آسودگی و اختتام.  فروتنی،  تحسّر، ضعف و ناتوانی، شکایت، تفاوت مراتب دو کار،

های ذکر شده در منابع علوم بالغت را به وفور در آن یافت، توان تمام موارد ثانوی خبر و چه بسا بیشتر از نمونهمی طوری که

 اشاره شد. ،شده در کتب بالغت ذکراما به جهت گستردگی کالم و کم بودن مجال بحث، در این پژوهش تنها به معانی ثانوی 
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