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  چكيده
 با كه شود مي محسوب خواني مخالف شاعران از زمانه نابسامان اوضاع انتقاد از دليل به حافظ
 هـدف . است پرداخته اجتماعي و اخالقي هنجارهاي از دفاع به زباني امكانات از گيري بهره
 است حافظ اجتماعي هاي خواني مخالف در »منادا« دستوري نقش تحليل و بررسي مقاله اين
 دهـد  مي نشان تحقيق اين نتيجة. است گرفته انجام تحليلي ـ توصيفي شيوة از استفاده با كه
 و محبـوب  مناداهاي گروه دو ايجاد با منادا از استفاده در را خود شگرد ترين مهم حافظ كه

 مخاطـب  توجـه  جلـب  موجـب  منادا از استفاده با ابتدا او است؛ بسته كار به منفور مناداهاي
 پرسشـي، التزامـي،   خبـري،  نقش ترغيبي (امري، داراي هاي جمله كمك به سپس و شود مي

 مخاطـب  انگيـزش  و پيـام  بـه انتقـال   گيرنـد،  مـي  قرار منادا از پس كه ،)بازدارنده و ،شرطي
 گوينـده  ازسـوي  مهمـي  پيـام  حامل معموالً منادا از پس جمالت كه اين به باتوجه پردازد؛ مي

 هاي مايه درون داراي تر بيش كه جمالت از گونه اين در را زبان ترغيبي نقش حافظ هستند،
  .است داده قرار رياكاران و ريا با امان بي مبارزة خدمت در هستند، اجتماعي ـ سياسي

  نحوي. تمهيدات منادا، خواني، مخالف حافظ، :ها كليدواژه
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 اجتمـاعي  و سياسـي  هـاي  ناهنجـاري  با مبارزه معني به خواني مخالف حاضر، درجستار
 هـاي  ناهنجـاري  بـا  مبـارزه  نقـش  كه است كسي »خوان مخالف« ،بنابراين است؛ رفته كار به

گيـرد.   مـي  برعهده را مند قدرت هاي گروه درميان ويژه به جامعه در رايج اجتماعي و اخالقي
 ويژه به اجتماع، مهم فساد طبقات هاي اجتماعي انتقادهاي حافظ از  خواني نمونة بارز مخالف

هاي مختلف بيان شده است.  با استفاده از شيوه كه داري است دين دروغين و رياكار مدعيان
 در حـافظ  كـه  هـايي اسـت   شـيوه  از يكـي  زبـاني  درحيطـة  نحـوي  تمهيـدات  كارگرفتن به

تـوان بـه اسـتفاده از     است؛ در ايـن زمينـه مـي    قرار داده هتوجخود مورد هاي خواني مخالف
 از عنـوان يكـي   كـه بـه   بـراين  عالوه اشاره كرد. منادا ،جمله نقش منادا، ازهاي دستوري نقش
گيـرد ازجملـه مباحـث مهـم در علـم       قرار مي در دستور زبان موردمطالعه نحوي هاي نقش

دهنـدة   نشـان  آن كـاربرد  اغراض و منادا برروي معاني علم محققان معاني نيز هست؛ تمركز
 هشـدار،  و نكوهش شنونده، برانگيختن براي را منادا كزازي. است منادا در اين علم اهميت

 مقاصد تجليل اما ؛)230: 1393 كزازي،( داند مي شنونده داشت بزرگ و شنونده، خوارداشت
 اسـتغاثه،  تحسر، تحذير، ازجمله است؛ برشمرده منادا از استفاده در را تري افزون اغراض و

 بـه  معاني علم عالمان كه اغراضي و مقاصد). 31: 1365 تجليل،... (و تفاخر ،تعجب تواضع،
 منـادا  از بعـد  جمـالت  معموالً زيرا است؛ نهفته منادا از پس جمالت در اند كرده اشاره ها آن

  .هستند گوينده ازسوي مهمي پيام حامل
  

  . سؤاالت تحقيق2
 كـه  آورد مـي  وجـود  بـه  را مخاطبـان  از مختلفي انواع منادا از پس جمالت در نهفته هاي پيام

 پاسـخ بـه   كـه  چنـان . باشـد  مـؤثر  شاعر اجتماعي ديدگاه معرفي در تواند مي ها آن شناسايي
  :نمايد ياري حافظ اجتماعي ديدگاه بهتر هرچه شناخت در را ما تواند مي زير هاي پرسش
   هستند؟ كساني چه حافظ . مناداهاي1
  منادا چيست؟ از پسترغيبي  هاي وجه و پيام جمله. 2
 

  تحقيق . پيشينة3
 تعـاريف  تـوان  مي است گرفته انجام خواني مخالف درزمينة كه تحقيقاتي معدود به توجه با

 ديگـري  بدخواني و قرائت را خواني كودهي مخالف ةجهانديد نمود؛ ارائه آن براي متفاوتي
 ايـن  بـه  شـاملو  اشـعار  دربررسي او. كند مي تعريف آفريني هويت و ،تمايز تخاصم، قصد به
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 بـا  مخالفـت  در كه است ايران معاصر شاعر ترين خوان مخالف شاملو كه است رسيده نتيجه
 را سـاختارهايي  بلكـه  يابـد،  مي دست ستيز زبان به تنها نه سياسي و ادبي مسلط هاي گفتمان
 چهـار  بـه  را خود هاي خواني مخالف شاملو. اوست هاي مخالفت با سو هم كه كند مي كشف
سـازي   اسـطوره  و ،تابوسـتيزي  سـاختارها،  بـا  بـازي  سـازي،  واژگـون : كند مي آشكار روش

  ).103: 1391كودهي،  ة(جهانديد
 و نهـاده   بنـا ) نـرم  از انحـراف ( هنجارشـكني  برپايـة  را خواني مخالف تعريف آذر حكيم
 خـود  كـه  اسـت  كـرده  بررسـي  را صائب هاي سروده در) ع( نبي خضر به مربوط تلميحات

 در اسـت  معتقـد  نويسنده. رود مي شمار به خواني مخالف در صائب شيوة از اي نمونه عنوان به
 برخـي  بـه  او منتقدانـة  نگـاه  شـود،  مـي  ديـده  همـه  از بيش چه آن صائب هاي خواني مخالف

 واژة كـه  ابياتي كل سوم يك تقريباً. است) ع( نبي خضر حضرت نظير معروف هاي شخصيت
 ظلمـات،  حيـوان،  چشـمة  حيوان، آب حيات، آب مثل وي با مرتبط داستاني عناصر يا خضر

ــكندر ــر و ،اس ــد عم ــا آن در جاوي ــود ه ــدة دارد، وج ــالف دربردارن ــواني مخ ــت خ . اس
  لسالما معليه ـ سليمان و ،عيسي موسي، نظير پيامبران ديگر درباب صائب هاي خواني مخالف

  .وب) ة: صفح1386آذر،  است (حكيم تر كم مخالف ابيات تعداد با و تر ماليم ـ
 كـه  اسـت  ديگري تعريف متضاد مضامين و درمعاني فكري نوسانات و ها تناقض تجلي
 باور اين بر او. است داده ارائه صائب هاي خواني مخالف درتبيين خواني مخالف از توحيديان

 معنـي  ايجـاد  ،جهت صائب غزل در فكري هاي تناقض يا متضاد مضامين و معاني كه است
 و سـتايش ( منفـي  و مثبـت  نگـرش  دو در كـه  مضاميني است؛ فراوان رنگين، فكر و بيگانه

 وخـوي  خلـق  از ناشـي  فكري نوسانات و ها تناقض اين. كنند مي نفي را ديگر هم) نكوهش
 و معنـوي  احـوالِ  تجلـي  و ،وي روحيـة  در وقايع و حوادث تأثير مختلف، مواقع در شاعر

 و معـاني  تمامي كه شد مدعي توان مي تمام جرئت با و است غزل ةعرص در شاعر روحاني
ـــ   هنـدي  سـبك  شـعراي  ديگر حدودي، تا و صائب ديوان شعري موضوعات و مضامين
 ضـدهم  مفهـوم  و معنـا  دو در بيگانـه  معنـي  خلـق  جهـت  ـــ  ديگـر  هـاي  سبك برخالف

  وب). ة: صفح1389اند (توحيديان،  شده واقع مورداستعمال
  

  . روش تحقيق4
 تحليـل  و تجزيـه  منظـور  بـه  اسـت و  گرفته انجام تحليلي ـ توصيفي شيوة تحقيق حاضر به

 شـده  استفاده) كيفي تحليل كمي، تحليل( تركيبي ازتحليل تحقيق، از آمده دست به اطالعات
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تر  آمده را عيني دست بهتواند نتايج  مي كيفي تحليل دركنار كمي حليلت از استفاده چون ؛است
  تر پيش روي خواننده قرار دهد. وسو ملم
  

  هستند؟ كساني چه حافظ . مناداهاي5
 خوبي به حافظ موافقت و مخالفت مورد گروه دو مقايسة با و منادا داراي هاي درجمله تأمل از

 آگاهانه كامالً بلكه نيست اتفاقي امر يك ها گروه اين به حافظ منفي و مثبت نگاه كه يابيم درمي
 اين كردن پررنگ براي ،رو ازاين دارد؛ ناسازگاري سر دشمنان با حافظ. است عامدانه و

 دوست جبهة دو ايجاد با ،اجتماعي هاي خواني مخالف دربيان را خود شگرد ترين مهم مخالفت
 نمايش به هم با مخالف و متضاد كامالً اجتماعي  اخالق و فردي هاي ويژگي با دشمن، و

. ديد توان مي منفور و محبوب هاي منادا كاربردن به درشيوة را آن نمود كه است گذاشته
 گروه دو هر براي را خود مورداستعمال هاي شيوه از ديگري تعداد حافظ كه است ذكر به الزم
  :ايم نموده تقسيم دسته سه به را ها ن آ ها شيوه اين دربررسي ما لذا است؛ برده كار به

  
  منفور مناداهاي 1.5

گـو،   آستينان، خواجه، شيخ، واعـظ، نصـيحت   زاهد، صوفي، كوته ند از:ا عبارت اين مناداها
)، رفيق توبه، تهكّميه ةاستعارگر، منعم، مدعي، مرد عاقل ( گو، مفتي زمان، توان ناصح، مالمت

(كنايـه)،   ديـده  دو الحـاج، نـور هـر    پير فرزانه (استعاره تهكّميه)، ملكگداي خانقه، حكيم، 
ع  دلـق  در كه اي«هاي  عبارتو  ؛نظم سست ،)تهكّميه ةاستعار( خداشناس نقـد   طلبـي  ملمـ

 ،»اي بـرده  مقصود مشرب به ره كه آن اي«، »آموزي عشق آيت عقل دفتر از كه اي«، »حضور
كـه از   ند. اين مناداها ضـمن ايـن  ا منفور حافظ مناداهاي »مغروري خويش به مئدا كه اي«و 

ي برخوردارند ازلحاظ تعداد هم تقريباً دوبرابر مناداهاي محبوب هستند و ايـن  تر بيشتنوع 
پرده  گوي مستقيم و بيو جويانة حافظ و تأكيد او بر گفت مبارزهله خود دليلي بر روحية ئمس

هايي از شيوة  و... نمونه ،آيرونيك تمسخري، مناداي مناداي تحقيري، . مناداياست با دشمن
  پردازيم:  ها مي بررسي آن بهخاص حافظ برخورد با مخالفان است كه 

  تحقيري مناداي 1.1.5
هـاي ناپسـندي چـون     خاطر خصـلت  بهآميز، مخالفان را  هاي توهين حافظ با استفاده از فعل

)، 27 (همـان،  )، حسـادت 228 (همـان، كـاري   )، فريـب 239: 1369گـويي (حـافظ،    بيهوده
  مورد مالمت و تحقير قرار داده است:  )35 (همان،و نخوت  ،)245 (همان،فخرفروشي 
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 مگـوي  بيهـوده  و واعـظ  اي بـرم  از شو دور
  

 كـنم  تزويـر  بـه  گـوش  دگـر  كـه  آنم نه من  
  

  )239(همان، 
ميان معالجه و زيـان ايجـاد شـده اسـت     هنرمندي حافظ را در بيت بعدي با تناسبي كه 

مـورد   هـاي بـي   نصـيحت » خود كن ةمعالج«كاربردن فعل  بهويژه با  هب ؛توان ديد خوبي مي به
  گو را ناشي از بيماري رواني او دانسته است: نصيحت
 گـو  نصـيحت  اي كـن  خود معـالـجة بـرو

  

 داد زيـاني  را كـه  شـيرين  شـاهد  و شراب  
  

  )77(همان، 
شيوة مالمتي خود را موردسرزنش قرار داده و با زبان توبيخ و  بهو در بيت زير نيز حافظ 

كه عبادتي درخـور گـرفتن پـاداش ندارنـد      تهديد، اميد واهي رسيدن به بهشت را براي آنان
  بيهوده خوانده است:

 بـدار  قصه اين از شرمي طمع خام حافظ
  

 خواهي چيست كه فردوس برين مي عملت  
  

  )47(همان، 

  تمسخري مناداي 2.1.5
در ابيات زير مخاطب حافظ صوفي و زاهدي است كه برخالف ظاهر كالم، منفـور حـافظ   

مشـرب مقصـود بـردن،    پارسايي و نديدن روي بتـان و راه بـه    بر مبنياست چون ادعاي او 
موجودي  ؛فروش و دين به دنيافروش است زهدفروش و جلوه«دروغي بيش نيست و حتي 

العلما كه هيچش هنر نبـود و   ناشناس و تزويرگر و ظاهرپرست و شبيه خودبين و حقاست 
  )366: 1366، (خرمشاهي» خبر هم نداشت

 اي بــرده مقصــود مشــرب بــه ره كــه آن يا
  نديـد  بتـان  روي تـو  چشـم  كه را شكرانه

  

 بخـش  خاكسـار  مـن  بـه  اي قطره بحر زين  
 بخـش  خداونـدگار  لطـف  و عفـو  به را ما

  

  )186(همان، 
 ،كنـد  رد مـي  ــ كه دعوت به بهشت استــ در بيت بعدي هم حافظ خواستة زاهد را 

هم با توجيهي كه به نوعي تمسخر زاهـد اسـت؛ يعنـي برتربـودن زنخـدان معشـوق بـر         آن
  بهشت:  نعمات

 مفرمـا  زاهــد  اي دعـوت خـلـدم بـه
  

 بـه  بوسـتان  زآن زنـخ سيب ايـن كـه  
  

  )290(همان، 
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  آيرونيك مناداي 3.1.5
  شــناخته  ايــران  در بايدوشـايد طوركه آن هنوز كه است ادبي اصطالحات از يكي آيروني«

 كـه  است تعريض انواع از يكي آيروني آميـز طعنـه نـوع .)10: 1389 مند، بهره(» است نشده
  .)34 (همان، گويند مي تـضاد عالقة به مجاز يا تهكّميه استعارة آن به بيان در

در ايـن اسـتعاره ربـط بـين مسـتعارله و      «نوع استعاره گفته است:  اينشميسا درتعريف 
روسـت كـه بهتـر اسـت آن را عالقـة تضـاد        مستعار ٌمنه كمال تضاد است نه شباهت؛ ازاين

كند  ايجاد طنز معرفي مي هاي عنوان يكي از شيوه به). حلبي اين شيوه را 70: 1381» (بخوانيم
صـورت اسـت كـه صـفت      بـدين استعارة تهكّميه در مناداهاي حـافظ   كاربرد .)80: 1377(

  رود؛ كار مي بهنكوهيده يا ظاهري مثبت ولي در معناي منفي 
براي پيـر كـه در مقـام طنـز     » فرزانه«براي خواجه، و يا » عاقل«از اين قبيل است صفت 

  ديوانه هستند:  معناي به
 عشق دارد هنر چه غم جز كه گفت ناصحم

  

 ايـن  از بهتـر  هنـري  عاقـل  خواجـة  اي برو  
  

 )279:1369(حافظ، 

 ميخانــه ز عيــبم مكــن فرزانــه پيــر اي اال
  

 دارم شكن پيمان دلي پيمانه ترك در من كه  
  

  )223 :(همان
عنوان  سرشت را نه به شك، صفت پاكيزه بدون ،آميزي كه حافظ به زاهد دارد با نگاه انتقاد

  دهد: استهزا و درمعناي ضد آن به زاهد نسبت ميطنز و ازروي  بهيك ويژگي مثبت بلكه 
 سرشت پاكيزه زاهد اي مكن رندان عيب

  

 نوشـت  نخواهنـد  تـو  بـر  دگران گناه كه  
  

  )56 :(همان
استعارة تهكّميه ارائـه داديـم كـاربرد آن     يادآوري است كه با توجه به تعريفي كه از قابل

  كند.  فقط براي مناداهاي منفور معنا پيدا مي

  اي كنايه مناداي 4.1.5
طـور مسـتقيم از مخاطـب نـامي      بـه معناكه حـافظ   بدين ؛برخي از مناداها مفهومي كنايي دارند

اين اي كه  كمك همين توصيفات و با سابقه بهپردازد و ما  توصيف او مي بهكنايه  بهبرد بلكه  نمي
ند يا منفور او. مثالً در ا توانيم پي ببريم كه محبوب حافظ ميهاي حافظ دارند  مناداها در سروده

كـه   ،زنند و حـافظ  م دم از توبه و انابه ميئدا اي است از كساني كه كنايه »رفيق توبه«بيت زير، 
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هاي رياكارانة آنان بارها و بارها ناخشنودي خـود را از توبـه بيـان     براي مخالفت با ظاهرسازي
  جدايي راه خود را از راه آنان اعالم دارد:وسيله،  بدينكند تا  بار با آنان وداع مي اينداشته است، 
 بيـار  مغانه مي بس، ما خـانـگي شـراب

  

 وداع توبه رفيق اي رسيد بـاده حريـف  
  

  )198 :(همان
نشينان نداشته است چون حاصل خانقاه را  گاه رابطة خوبي با خانقاه و خانقاه حافظ هيچ

را براي كسي كه بـه خانقـاه روي   » گدا«واژة  ،دليل همين به ؛داند چيزي جز كبر و غرور نمي
توصـيه   ،حـال  دستي او را موردتأكيد قـرار دهـد و درعـين    آورده است انتخاب كرده تا تهي

فهماند كه درنهايت هم چيزي نصيب او  كنايه مي بهجا روي برگرداند؛ چون  كند كه از آن مي
  نخواهد شد:

 مغـان  ديـر  در كه برجه خانقه گداي اي
  

 كنند مي گر توان را ها دل كه آبي دهند مي  
  

  )135 :(همان
كـار رفتـه اسـت و     بـه براي اشاره به مخالفـان  » نور هر دو ديده«در ابيات زير نيز كناية 

چون حـافظ مخاطـب را بـه     ؛برخالف ظاهر، درمعناي مثبت مورداستفاده قرار نگرفته است
كند و ما در پيشـينة   و برگزيدن صلح و دوري از جنگ توصيه مي ،پرهيز از آزردن اهل نظر
  :كند جويي متهم مي ايم كه مخالفان را به جنگ اشعار حافظ بارها ديده

 اسـت  اجـازت  بگويم صوفيانه حرف يك
  

  داوري و جنـگ  از بـه  صلح ديده نور اي  
  

  )315 :(همان
هـا   زاهدان كه لباس رسـمي آن اي است براي توصيف صوفيان و  هم كنايه» آستين كوته«

پياله در آن پنهـان كننـد.   اند  توانسته كه مي طوري به ؛داراي آستين كوتاه ولي فراخ بوده است
زيرا با تضادي كه با درازدستي ايجاد  ؛تعمد حافظ در استفاده از اين واژه كامالً آشكار است

  كرده است بر زيبايي سخن افزوده است:
 پرهيـز  قرابـه  ظحاف پيما پـياله صـوفـي

  

 درازدســتي كــي تــا آســتينان كوتــه اي  
  

  )302 :(همان
  
  محبوب مناداهاي 2.5

خرابات، مطرب، چنگ، دف، دوسـتان، و   ساقي، حافظ، گدايان خرابات، مريد خرابات، پير
اي كه با زلف و رخ يار گـذاري  «و  ،»اي كه در كوي خرابات مقامي داري«هاي  نيز عبارت
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هـاي   خـواني  مخـالف يـن بسـامد را در   تـر  بيشكه  ندا مناداهاي محبوب حافظ »شب و روز
  اند. جتماعي به خود اختصاص دادها

  دعايي مناداي 1.2.5
بردن به محبوبيت شخص يا اشخاصي باشد  پيهاي  تواند يكي از راه براي منادا مي كردن دعا

تواننـد در ايـن مقولـه بررسـي      اند. پرواضح است كه مناداهاي منفور نمي كه منادا واقع شده
، تنهـا كسـاني هسـتند كـه     »سـاقي و حـافظ  «ند؛ اما ازميان مناداهاي محبوب، دو چهرة شو

  اند: مشمول دعاي خير حافظ شده
 مباد تهي صافي از مي جامت كه ساقي

  

 كـن  دردنـوش  مـن  بــه  عنايتي چشم  
  

 )275: 1369(حافظ، 

 رفتي جهان از خوش حافظ ميكده راه به
  

 پـاك  دل مـونس  بـاد  دلـت  اهـل  دعاي  
  

  )203 :(همان
 ناگفته پيداست كه توجه به مي و ميخانه در مركز ثقل اين دعاها قرار دارد.

  استمدادي مناداي 2.2.5
بـر   عـالوه اي اسـت كـه    اظهار عالقه به منـادا مقصـود ثانويـه   ها  خواني اي از مخالف در پاره

خواستن از كساني مثل سـاقي   كمكدرخواست كمك از منادا مدنظر حافظ بوده است. او با 
يي را داشته كه خـود را برتـر و بهتـر از هـر كسـي      ها ي به آنئاعتنا قصد ناچيزشمردن و بي

ه و از او ساقي را تنها پناه خود براي رهايي از غـم دانسـت   فظْاند. در ابيات زير حا دانسته مي
  نموده است: طلب ياري

 برجـاي  هـيچ  دمـان  هـم  از بينم نمي
  

 كجايي؟ ساقي غصه از شد خون دلم  
  

  )351 :(همان
ها جدا از ابياتي مثل بيت زير است كه حافظ آشكارا عالقة خود را به ساقي بيان  البته اين
  داشته است:

 بـرد  بخواهـد  بنيادم سوز صوفي تلخ شراب
  

 شيرينملبم بر لب نه اي ساقي و بستان جان   
  

  )244 :(همان
گذارد و شخصـيتي تخيلـي مثـل     شخصيت مدعيان قدم را فراتر مي كردن حافظ در خرد

  بيند: تر از آنان براي فريادرسي مي را شايسته »پير خرابات«
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 خرابــات  پـيــر  اي رس فـريـادم بـه
  

 پيـرم  كـه  كـن  جـوانم  جرعه يك به  
  

  )227 :(همان
آلود خواسته تا عيبش را بپوشاند ايـن بـوده    از خرقة مي كه اينو در بيت زير قصد او از 

من از  ،بنابراين ؛جويي هستيددنبال عيب بهكه به دشمن بگويد چون شما مدعيان پاكي فقط 
  دانيد: پوشي دارم كه شما آن را ناپاك مي چيزي انتظار عيب

 آلـود  مـي  خرقـة  اي زنهار بپوش عيبم
  

  آمـد  زيـارت  بهـر  دامن پاك پاك كĤن  
  

  )116 :(همان
  
  مناداهاي مشترك 3.5

  توصيف 1.3.5
هـاي   هاي بسيار ساده براي تشخيص ميزان بيزاري يا عالقة شاعر بـه شخصـيت   يكي از راه

كار رفته است؛ توصيف  بههاي اجتماعي توصيفاتي است كه براي آنان  مورداشاره در سروده
بياني اسـت؛ امـا    صفت ترين شكل آن هاي مختلفي ممكن است ظاهر شود كه رايج شكل به

هـاي ديگـري از    عنوان صـورت  بهتوانند  هاي توصيفي هم مي صفت جانشين اسم و عبارت
را بـراي  تر شـدن موضـوع، هركـدام از مـوارد يادشـده       توصيف قلمداد شوند؛ براي روشن

 دهيم: موافقان و مخالفان حافظ موردبررسي قرار مي

  بياني صفت 1.1.3.5
تـرين شـكل توصـيف     رايجهاي دستوري و نيز  پركاربردترين نقشصفت بياني يكي از 

هـا   ايـن صـفت   .گيـرد  نماي اضافه (كسره) قرار مي نقش موصوف و از پساست كه معموالً 
  رفته است: كار بهبراي زاهد » خودبين«توانند مثبت يا منفي باشند؛ مثالً صفت  مي

 تو و من چشم ز كه خودبين زاهد اي برو
  

 بود خواهد نهان و است نهان پرده اين راز  
  

  )139 :(همان
  براي صوفي:» پرست باده«و يا صفت 

 مسـت  بلبـل  گشت و حمرا گل شد شكفته
  

 پرست باده صوفيان اي سرخوشي صالي  
  

  )19 :(همان
كه هميشه موردنفرت حافظ هستند، حـافظ بـا آوردن صـفت     ،برخالف زاهد و صوفي

  براي ساقي عالقة خود را به او نشان داده است: » رخ گل«
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ــا ــاور رخ، گــل ســاقي اي بي ــادة بي  رنگــين ب
  

 گيـرد  نمـي  بهتر اين از ما درون در فكري كه  
  

  )101 :(همان
ين بسـامد را در ميـان مناداهـاي محبـوب     تـر  بـيش درخور يادآوري است كه ساقي 

  دارد. حافظ
  اسم جانشين صفت 2.1.3.5

صورت صفت جانشين اسم ظـاهر شـده    بهدر بعضي جاها توصيف شخصيت موردنظر 
است چون  تر بيشهاي بياني همراه اسم نيز  هاي جانشين حتي از صفت است؛ اهميت صفت
اين هاي بياني همراه اسم نيست و گويي  هاي جانشين هست در صفت تأكيدي كه در صفت

كه در بيت زير حافظ  چنان ؛شود مي تمام هويت آن شخص در اين صفت خالصه است كه
  كار برده است:  بهجاي زاهد و صوفي  بهصفت خداشناس را 

 برو خداشناس اي بهشت ماست نصيب
  

ــه   ــتحق ك ــت مس ــاران كرام ــدا گناهك  ن
  

  )132 :(همان
البتــه در بيــت اخيــر، خداشــناس بــا طعنــه و كنايــه همــراه اســت؛ چــون حــافظ بــه  

 ،هاسـت؛ بنـابراين   ندارد بلكه ايـن فقـط ادعـاي رياكارانـة آن    بودن آنان اعتقادي  خداشناس
  خبر از خدا باشد. تواند درمعناي متضاد، يعني خدانشناس و آدم بي خداشناس مي

 ؛كار برده است بهدر بيت زير صفتي است كه حافظ آن را براي دوستان خود  پرست باده
پرستي و  ة وي به باده و بادهسرعت متوجه عالق بههاي حافظ  با قدري تأمل در سرودهچون 
بـرخالف تهديـدهاي زاهـد و     ،و ازباب همين عالقه است كـه حـافظ   شويم پرستان مي باده

  كند: پرست را به رحمت الهي اميدوار مي صوفي، باده
 جـا  ايـن  مور كمر از است كم كوه كمر

  

 پرست باده اي مشو رحمت در از نااميد  
  

  )18 :(همان
  توصيفي هاي عبارت 3.1.3.5

هستند؛ در اين نـوع  هاي توصيفي  ها يا عبارت جمله هاي توصيف يكي ديگر از صورت
امـا تعمـد شـاعر را در     .كاربرد شايد بتوان منادا را اسمي فرض كرد كه حذف شـده اسـت  

منادا عبارتي جانشين آن  از پسچون با حذف اسم  ؛توان ناديده گرفت ها نمي حذف اين اسم
ها توانسـته   است و شاعر درقالب اين عبارتاملي از اسم محذوف شده است كه توصيف ك

  مثل:تر بيان كند.  عالقه يا تنفر خود را بهتر و روشن
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 مــغروري  خـويــش  بـه ـمئدا كـه اي
  

 مـعـذوري نـيسـت عـشـق را تــو گـر  
  

  )316 :(همان
  خبر از عشق خوانده است.  حافظ درقالب اين عبارات، مخالفان خود را مغرور و بي

اي  با توجه بـه عالقـه  او از همين شگرد براي توصيف موافقان هم استفاده كرده است و 
تـوان دريافـت كـه منـاداي زيـر از       كه به خرابات و خراباتيان دارد بدون هيچ توضيحي مي

  :رود شمار مي بهن حافظ امحبوب
 داري مقـامي  خـرابـات كـوي در كـه اي

  

 داري جامي دست به ار خودي وقت جم  
  

  )312 :(همان

  استعاري مناداي 2.3.5
بنـدد و ترفنـدهاي    كـار مـي   بـه حافظ در عرصة مخالفت با ناسازها شگردهاي گوناگوني را 

تضعيف براي  مصرّحه است؛ او آزمايد؛ يكي از اين ترفندها استفاده از استعارة مختلفي را مي
كـه   ،انـد آنـان را بـه مگـس     كساني كه در جبهة مقابل او و دوستانش قد علم كرده تحقير و

تشـبيه كـرده و در كـاربردي     ،موجودي ضعيف است و جز مزاحمت هنـر ديگـري نـدارد   
  جاي آنان مورد ندا قرار داده است. بهاستعاري 

 توست جوالنگه نه سيمرغ حضرت ،مگس اي
  

 داري مـي  مـا  زحمـت  و بـري  مي خود عرض  
  

  )313 :(همان
كه ويژگي مثبتي براي آن  ،بودن خرام خوشبر  عالوهاي است كه  كبك در ادبيات ما پرنده

و آن غفلـت و   ،چنـدان پسـنديده نيـز معـروف اسـت      نهجهت داشتن خصوصيتي  بهاست، 
شود. در بيت زيـر   بيان مي» كردن سر خود را زير برف«خبري است كه عموماً با توصيف  بي

خبـري كسـاني را كـه فريفتـة زاهـدان       بـي  »خـرام  كبك خوش«حافظ با استفاده از استعارة 
  شوند موردانتقاد قرار داده است:  مي

 بايست روي مي كجا خرام خوش كبك اي
  

 كــرد نمــاز زاهــد گربــة كــه مشــو غــرّه  
  

  )90 :(همان
است كه حافظ با اسـتفاده از  و اما تقويت جبهة خودي و نيروهاي موافق ترفند ديگري 

استعاره به آن توجه كرده است؛ او براي نيل به اين مقصود، درسـت درمقابـل خوارداشـت    
داشـت معشـوق    براي بـزرگ  هاي بارز اوست، خبري از عشق يكي از ويژگي دشمن، كه بي
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وي يـار  ربودن باده را ننوشيدن آن بـي  حرامبرده و تنها شرط  كار  بهاندام را  استعارة سرو گل
هاي  كه واژه ــهايي مثل مذهب و حالل و حرام  كاربردن واژه بهتنها با  نه. حافظ دانسته است 

نسـبت بـه آنـان ابـراز     ي خود را ئاعتنا جسارت و بي ــ اختصاصي و پركاربرد زاهدان است
سابقه در مذهب زاهدان اعتقادات دروغين آنان را  داشته، بلكه با صدور اين حكم شرعي بي

  سخره گرفته است: به
 ولـيكن  اسـت  حـالل  بـاده  ما مذهب در

  

 است حرام اندام گل سرو اي تو روي بي  
  

  )33 :(همان

  اسنادي مناداي 3.3.5
» تـو «شـك   بدونپس  ؛خبري از عشق متهم كرده است كرّات مخالفان خود را به بي بهحافظ 

توصـيفي  » آب انگوري تو مست«در بيت زير اشاره به مخالفان حافظ دارد و جملة اسنادي 
هاسـت و   انتقادآميز براي دشمنان اوست؛ چون اين رفتار آنان مخالف با گفتـار و ادعـاي آن  

شـود   رغم عالقة وافري كه حافظ به شراب نشان داده است هرگاه با دشمنان مواجه مي علي
   :دهد واري مورد نكوهش و انتقاد قرار ميخبه مي را گرايش آنان
 مغــروري خــويش بــه مئــدا كــه اي

ــرد ــان گـ ــق ديوانگـ ــرد عشـ  مگـ
 تـو  سـر  در نـيسـت عـشـق مسـتي

  

 معــذوري نيســت عشــق را تــو گــر  
 مشــهوري عقيلــه عقــل بــه كــه
 انگـوري  آب مـست تـــو كـــه رو

  

  )316 :(همان
اي اسنادي در  شده جمله مشخصبيت زير درست نقطة مقابل بيت پيشين است. قسمت 

تمايز جبهة حافظ و دوسـتانش را   وجهاوست و اتفاقاً  ميخواريتوصيف حافظ و تمجيد از 
و مايـة   اي ازلـي  كه حافظ آن را نصـيبه  جو كردو آلودگي خرقه جست بايد در همين شراب

  داند: افتخار مي
 ست آلوده شراب خرقه دگرت حافظ گفت

  

 اي بازآمـده  طايفـه  ايـن مـذهـب از مگـر  
  

  )293 :(همان

  بيا و برو هاي فعل 4.3.5
توجهي از اين دو فعل متضاد استفاده كرده است. جالب است بدانيم كـه   قابلميزان  بهحافظ 

يعني عمل رفتن يا آمدن در  ؛اند تقريباً در همة موارد اين دو فعل در مفهوم كنايي به كار رفته
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كه فعل  و اظهارعالقه است، درحالي ،، تأييدكردن در مفهوم دعوت» بيا«كار نيست بلكه فعل 
و دورنمـودن   ،ردكردن مخالف ،براي بيان تنفر، اظهار خشم» بيا«درست برعكس فعل » روب«

  رفته است. كار بهاو از خود 
ناخرسندي خود را » برو«زاهد و ناصح و شيخ ازجمله مخالفاني هستند كه حافظ با فعل 

پـيش از   تـر  شبـي براي تأكيد » برو«كه فعل  آن ويژه هباز رفتار و كردار آنان بيان داشته است؛ 
  منادا قرار دارد:

 برو اي زاهد خودبين كه ز چشـم مـن و تـو   
  

 بود راز اين پرده نهان است و نهان خواهد  
  

  )139 :(همان
 مگير خرده دردكشان بر و ناصح اي برو

  

 ؟كند اين من چه كـنم  كارفرماي قدر مي  
  

  )237 :(همان
مناداهاي منفـور اسـتفاده كـرده اسـت     براي » بيا«حتي در جاهايي هم كه حافظ از فعل 

بلكه قصد او دعوت به كارهايي است كه موردمخالفـت   ؛مقصود او اظهارعالقه نبوده است
كجي به عقايد و تمسـخر رفتارهـاي رياكارانـة     آنان است، و هدف از اين كار يك نوع دهن

  آنان بوده است:
  مـا  خمخانـة  از و شيخ اي بيا

  

 نباشد كوثر در كه خور شرابي  
  

  )110 :(همان
آورده اسـت  » بيا«برعكس مناداهاي منفور، حافظ اكثر مناداهاي محبوب را پيش از فعل 

   توان يك نوع اظهارعالقه به اين مناداها تحليل نمود: او را مي رو، اين عمل و ازاين
 رويـم خـدا پناه بـه مـا كـه بيا دل اي

  

 كرد دراز دست و كوته آستين چه زآن  
  

  )90 :(همان

  هاي حافظ خواني محبوب در مخالف منفور و بسامد مناداهاي
  دهد) مي نشان منادا نقش در را آن بسامد ، واژه هر باالي (عدد

  منفور مناداهاي

، 1، ناصح3گو ، نصيحت3، واعظ6، شيخ12، زاهد5، خواجه1آستينان ، كوته4، صوفي21حافظ
 تهكّميه)، رفيق ةاستعار(1عاقل مرد، 1، مدعي1، منعم2گر ، توان1زمان ، مفتي1گو مالمت
 دو هر ، نور1الحاج ملكتهكّميه)،  ةاستعار( 1فرزانه پير ،1، حكيم1خانقه ، گداي1توبه
، 1حضور نقد طلبي ملمع دلق در كه ، اي1نظم سستتهكّميه)،  ةاستعار( 1، خداشناس1ديده
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 كه ، اي1اي برده مقصود مشرب به ره كه آن ، اي1آموزي عشق آيت عقل دفتر از كه اي
  .1، اي دل1، دال1مغروري خويش به مئدا

  محبوب مناداهاي
، 1، چنگ1، مطرب1خرابات ، پير1خرابات ، مريد1خرابات ، گدايان26، حافظ18ساقي
 گذاري يار رخ و زلف با كه ، اي1داري مقامي خرابات كوي در كه ، اي1، دوستان1دف
  .8دل ، اي1، دال1رب ، يا 1روز و شب

  هاي حافظ خواني بسامد انواع منادا در مخالفجدول 
  جمع كل مناداها  مناداهاي محبوب  مناداهاي منفور  
  140  63  77  تعداد
    45  55  درصد

  
  هاي حافظ خواني نمودار سهم انواع منادا در مخالف

  
  چيست؟ منادا از پس ترغيبي هاي جمله . وجه و پيام6
 كـه  ايـن و ديگر  ؛شود و پيام چيست چه گفته مي كه اينيكي  :طوركلي كالم دو وجه دارد به

شود. چگونه گفتن پيام نيز اغلب با توجه به شرايط و موقعيت منظورهـايي   چگونه گفته مي
 شـناس روسـي،   پرداز ادبي و زبـان  ، نظريهياكوبسن). 138: 1393 پي دارد (يارمحمدي، در

نقـش  «ته و گفته است كه توجه خود را به حروف ندا معطوف داش ،هاي زبان درتبيين نقش
نقـش  «؛ امـا توضـيحات او دربـاب    شـود  طور ناب در حروف ندا ظاهر مي هبزبان  »عاطفي
ها برروي او با توجه به پيـامي   موضوع اهميت مخاطب و تأثيرگذاري جمله بهزبان » ترغيبي

نيز معتقد است هنگـامي   گيرو ).35: 1390شود (صفوي،  مربوط ميها نهفته است  كه در آن
كه هدف از كالم جلب مشاركت گيرنده (مخاطب يا خواننده) يا برانگيختن وي باشد نقش 

). يكي از شـگردهاي حـافظ نيـز تلفيـق     21: 1380يابد ( انگيزشي يا ترغيبي زبان تحقق مي
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شـود و   توجه مخاطـب مـي   جلباو با استفاده از منادا موجب نقش عاطفي و ترغيبي است. 
و پرسشـي كـه    ،هاي داراي نقش ترغيبي مثل جمالت امـري، شـرطي   جملهكمك  به سپس
 جمـالت پردازد؛ او حتـي از   گيرند، به انتقال پيام و انگيزش مخاطب مي منادا قرار مي از پس

 نقش از توانند نيز مي خبري كند؛ چون جمالت خبري هم براي ترغيب مخاطب استفاده مي
كمـك ايـن وجـه،     بهاتفاقاً قاطعيت در كالم،  .)35: 1390 (صفوي، باشند برخوردار ترغيبي

صواب خوانده و با  پـرسـتـي را كار بادهشود؛ مثالً در بيت زير حافظ باقاطعيت  بهتر بيان مي
گونـه اعمـال هسـتند     ايـن عنوان نمايندة كساني كه گرفتار  بهاستفاده از شيوة مالمتي خود را 

ارزشـيِ   عنوان كـار صـواب، بـي    بهخواري  موردخطاب قرار داده است و با توصيه به شراب
هـاي    چـون معتقـد اسـت كـه عبـادت     كشيده است؛  رخ آنان   بهظاهر عبادت مخالفان را  به

  و فاقد پاداش اخروي است: ،دور از صواب بهمخالفان از روي ريا 
 حافــظا  پـرســتي اسـت   بـاده  صـواب  كار

  

 كـن  صــواب  كـار بـه جـزم عزم و برخيز  
  

  )273 :(همان
دهـد اليـق دورانـداختن و     را كه بوي سالوس و ريا مـي  اي در اين بيت نيز حافظ خرقه

 آمـده و بـر   هاي كوتاه آن بيرون  هاي دراز از آستين كه دست اي از خرقه داند و سوزاندن مي
   برد: به خدا پناه مي كند مي  اندازي دست المال بيت

 ببـري  جـان  مگـر  بينـداز  خرقـه  ايـن  حافظ
  

 برخاسـت  كرامت و سالوس خرقة از كĤتش  
  

  )17 :(همان
 رويـم  خـدا  پنـاه  بــه  مـا كـه بـيـا دل اي

  

 كـرد  دراز دسـت  و كـوته آسـتين چـه زآن  
  

  )17 :(همان
اي  موقعيت ويژهروياروي، گوي و برخورداري از ظرفيت گفت دليل بهجمالت امري نيز 

 زهـد بـا   مخالفـت صـريح حـافظ   هـاي   ند. ابيات زير نمونههاي حافظ دار خواني در مخالف
مخالفان است كه با حملـه بـه مظـاهر آن مثـل خرقـه و تسـبيح و        سـالوس و  ،زرق، خشك

  هاي امري بيان شده است: درقالب جمله
 بخـش  خـار  بـه  مرقّـع  و بچـين  گلي صوفي

  

 بخش گوار خوش مي بـه را خشك زهد وين  
  

 )186 :(همان

 بركشـيم  سـالوس  خرقـة  كـه  بـيا صـوفـي
  

 كشـيم  سـر  به بطالن خط را زرق نقش وين  
  

  )259 :(همان
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غـرور كـاذب و   طعنـه از زاهـداني كـه گرفتـار      بهاي متفاوت و  در بيت زير حافظ با شيوه
گناهـان رنـدان   زعم خـود بـه    بهخواهد كه از رندان دوري جويند تا مبادا  ميخودبيني هستند 

  ده شوند:آلو
 بگذر سالمت به رندان كـوچة از زاهد

  

 چند بدنامي صحـبـت نـكند خرابت تا  
  

  )123 :(همان
وجـود برخـورداري از    ديگر انواع جمله هستند كه بـا  هاي داراي وجه شرطي از جمله

كنـد   اي بيان مي گونه بهها را در مواجهه با مخالفان و براي تحقير آنان  وجه التزامي، حافظ آن
مثال در   عنوان بهكند؛  چه در ظاهر بيان شده است القا مي معناي ضد آن» اگر«كه حرف شرط 

  هستي): ، يعني مشامي نداري (فاقد قدرت درك »داري مشامي كه نآز اگر«بيت زير 
 شـنوم  مـي  قـدح  خندان لب از جان بوي

  

 داري مشامي كه زآن اگر خواجه اي بـشنو  
  

  )312 :(همان
 ويژه توجه درايجاد چالش هم نقش بسزايي دارند؛ به جلببر  عالوهجمالت پرسشي نيز 

 به همين ؛ردنظر گوينده استكاربردن آن تأكيد بر موضوع مو بهاستفهام انكاري، كه هدف از 
كند تـا   بهره برده است چراكه او سؤال مي تر بيشها  ست كه حافظ از اين نوع پرسشدليل ا 

 وي بـا   دهندة مخالفت هاي حافظ است كه نشان پرسشاي از  زيرسؤال ببرد. بيت زير نمونه
بـازار خرافـات را گـرم     و طامـات و كرامـات  رياكاراني است كه با چيزهـايي مثـل شـطح    

  شان تقدس ببخشند:  كارانه و رفتار فريبكردند تا به اعمال  مي
 مـي  ز پــر  اللـه  قدح شد كـه بيا ساقي

  

 كي؟ به تا خرافات و چند بـه تا طامات  
  

  )297 :(همان
ي بر مقصود گوينده تر بيشاند معموالً با تأكيد  هاي نهي نيز كه داراي وجه بازدارنده فعل

موضـوعاتي هسـتند كـه     هـا  گونـه جملـه   در ايـن  دليل، پيام محـوري  همين بههمراه هستند؛ 
واعظ را از  ؛ مثالً در بيت زير كه حافظْهاي شاعر دارند خواني ين نقش را در مخالفتر بيش

 چون دقيقاً داند نمي كردن نصيحت ةطور غيرمستقيم او را شايست بهكند  نهي مي كردن نصيحت
  كند:  از فعل نصيحت مكن استفاده مي

 مـا  كـه  شوريدگان نصيحـت مكن واعظ
  

  ننگريم فردوس به دوست كوي خاك با  
  

  )257 :(همان
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برد كه البته دركاربرد اين فعـل   كار مي بهرا  »انكار ما مكن«و در خطاب به محتسب فعل 
ـنوعي با كار و شغل او  بهچون  ؛براي محتسب هم تعمدي هست كه نظـارت بـر اجـراي     ـ

  ارتباط است:در ــ  و تمييز عمل منكر و مباح است ،امور ديني
 بگـو  مـحـتــسب  بـا  و باده بـيار ساقـي

  

 نداشت جم جام، چنين كـه مكن ما انكار  
  

  )55 :(همان

 نـد ا عبـارت  مناداهاي حافظ از پس ترغيبي درانواع جمالت ها ترين پيام مهم ،طوركلي به
هــا و  خصــلت از انتقــاد و) 76: 1369 حــافظ،( رياكــاران عبادتگــاه از بيــزاري اظهــار: از

خودپسـندي   و غـرور  ،)357 ،همـان ( آميـز  تبعـيض  نگاه داشتن مثل آنان ناپسند رفتارهاي
دردي  بــي ،)99 ،همــان(شــكني  پيمــان ،)144 ،همــان(عشــق  از خبــري بــي ،)96 ،همــان(
ديگـران   كـردن  گمـراه  ،)235 ،همـان (رياكـاري   ،)312 ،همـان (سـتيزي   حق ،)44  ،همان(
 ،)230 ،همـان (اعتمـادبودن   غيرقابـل  ،)317 (همـان،  بـودن  ونـام  ننـگ  دربند ،)329  ،همان(

 وچراهـاي  چـون  بيـان  ،)297 ،همـان (پرسـتي   خرافه ،)302 ،همان(گستاخي  و درازدستي
 اعمـال رياكارانـة   ارزشـي  بـي  ،)23 ،همـان ( ارزش بي هاي توصيه ،)332 ،همان( حاصل بي

  پرستي. باده بر ، تأكيد)347 ،همان( ديني
توان اشاره  هاي متعدد مي نمونه بهذكر است كه براي هركدام از موضوعات مذكور  به الزم
  شده است.  اطالة سخن تنها به يك نمونه ارجاع داده دليل بهنمود كه 

  
  گيري نتيجه .7

هاي نحوي است كه هم در دستور زبان، هم در علم معـاني موردتوجـه    منادا يكي از نقش
جـو كـرد چـون موجـب     و بايد در نقش عاطفي منادا جسـت قرار دارد؛ علت اين توجه را 

حافظ با آگاهي كامل و با احاطه بـر ايـن موضـوع منـادا را      و شود توجه خواننده مي جلب
 با او كه هاي خويش مورداستفاده قرار داده است. خواني عنوان يك نقش مهم در مخالف به

 تـرين  مهـم  مخالفـت،  ايـن  كـردن  پررنـگ  براي داشته توزي كينه و ناسازگاري مخالفان سر
 منفور بـا  مناداهاي و ،محبوب گروه مناداهاي دو ايجاد با استفاده از منادا در را خود شگرد
كار بسـته اسـت؛    به هم با مخالف و متضاد كامالً اجتماعي هاي اخالق و فردي هاي ويژگي
 (شـامل صـفت  آميـز، توصـيف    توهين هاي فعل كاربردن بهتمسخرآميز،  جمالت از استفاده

توصيفي، كنايـه،   هاي مصرّحه، عبارت اسم، استعارة جانشين تهكّميه، صفت بياني، استعارة
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دادن  نشـان هـايي هسـتند كـه بـراي      از جمله شيوه كردن كمك و طلب ،كردن مسند)، دعاو 
ايج از تحليل بسامدي كلية مناداهاي حافظ اين نتـ اند.   كار رفته بهعالقه به منادا يا تنفر از او 

  حاصل شده است:  
 مناداهـاي  بـه  مربـوط  درصـد  45 و ،منفور مناداهاي به مربوط درصد 55 مناداها، ازكل
 و ،درصـد  57/28 با »ساقي« درصد، 41 با »حافظ« محبوب مناداهاي ميان از. است محبوب

 بـا  »حـافظ « نيـز  منفـور  مناداهاي ازميان. هستند آمار ينتر بيش داراي درصد 28/14 با »دل«
ابتكار حافظ  دليل قرارگرفتن او درصف مخالفان، به كه است بسامد ينتر بيش داراي 27/27

شود كه بنا به قول خود خواسته تا نقش خودپرسـتيدن را   گونة او مربوط مي و شيوة مالمتي
  خراب كند.

هاي اجتماعي، توجـه ويـژه بـه نقـش      خواني يكي ديگر از شگردهاي حافظ در مخالف
مناداسـت.   از پـس بازدارنـده)  و هاي (امـري، خبـري، پرسشـي، شـرطي،      ترغيبي در جمله

حامل پيام مهمي از سوي گوينده هستند حافظ  معموالًمنادا  از پسجمالت  كه اين  به باتوجه
 ـ  هـاي سياسـي   مايـه  درونداراي  تـر  بـيش كـه   ،گونه جمـالت  ايننقش ترغيبي زبان را در 

رياكاران قرار داده است. او ابتدا با استفاده  و ريا باامان  درخدمت مبارزة بيهستند،  اجتماعي
 ،هاي داراي نقش ترغيبي جملهكمك  بهشود و سپس  توجه مخاطب مي جلباز منادا موجب 

پـردازد؛ ازميـان جمـالت     گيرند، به انتقال پيام و انگيزش مخاطب مي منادا قرار مي از پسكه 
كمـك ايـن    بـه هـا   را دارند و اكثر پيـام  ين درصدتر بيشمنادا جمالت خبري  از پسترغيبي 

. درصـد  شود كمك اين وجه بهتر بيان مي بهچون قاطعيت در كالم  ؛جمالت بيان شده است
دلـي و   و هـم  ،باالي جمـالت امـري نيـز حكايـت از جسـارت حـافظ در برابـر مخالفـان        

  گري در ميان دوستانش دارد. نصيحت
ويـژه   ههاي حافظ، ب خواني در مخالف ترين واژه ذكر اين نكته ضروري است كه محوري

و مترادفات و  »باده«منادا واژة  از پس ترغيبي و در جمالت ،»ساقي«در استفاده از منادا، واژة 
  لوازم و قراين آن است. 

  هاي حافظ خواني مخالف در ترغيبي هاي جدول بسامد جمله
  جمع  شرطي  پرسشي  بازدارنده  التزامي  امري  خبري  ها انواع جمله
  415  6  28 39  58  128  156  تعداد

    44/1  74/6 40/9  97/13  85/30  60/37  درصد
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