
 
 
 
 

 

 *تركيبات اشعار خاقاني و حافظ
 و وجه اشتراك آنها

 

 محمدجواد شريعتدكتر 

 

قتي غلب كساني كه با فرهنگهاي مختلف زبان فارسي سر و كار دارند وا

 از ادب يابند عالقمند هستند كه شاهديلغتي مي معني واژه يا تركيبي را در كتاب

ن از بُ د تاب مورد نظر آمده باشكهن و زبان شيرين فارسي ذيل معني واژه يا تركي

ـ  رهنگدندان آن معني را بپذيرند و در دل آنها شك و ترديدي باقي نماند. ف

ار و اشع نويسان نيز كه از اين معني آگاه بوده و هستند اغلب در كتب خويش به

ويش اند و بر ميزان اعتبار فرهنگ خعبارات شاعران و نويسندگان استناد كرده

صاً اين خصيصه بيشتر در فرهنگهاي كهن زبان فارسي مخصو اند.افزوده

خورد و فرهنگهايي كه در شبه قارة هند تأليف و تصنيف شده است به چشم مي

ا يكي از راههاي تصحيح متون و حل مشكالت آنها مراجعه به همين فرهنگه

 است.

توان مشاهده كرده و از گاهي در ذيل لغت يا تركيبي بيش از يك شاهد مي
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توان ارتباط لفظي دو يا چند شاعر و نويسنده را دريافت و سبك آنها اين راه مي

تواند قسمت بزرگي از را باهم مقايسه كرد و اگر كسي اين راه را دنبال كند، مي

سبك لفظي شاعران و نويسندگان را حل و فصل نمايد و ارتباط كالمي آنها را 

 دريابد.

ع مرج نامة دهخدا بهترين و كاملتريندر همين جا ناگفته نگذارم كه لغت

شناسي بر مبناي علمي و در اين معني است و اگر روزگاري بخواهد سبك

يد شناسي استوار گردد يكي از منابع ذيقيمت فرهنگ عظيم دهخداست كه بازبان

 اساس كار قرار گيرد.

آيد كوشش است در اين زمينه كه شامل سه آنچه در صحايف پيوست مي

 در مقايسة دو شاعر بزرگ ايران يكي خاقاني شرواني و ديگري بخش است،

ست فظ احافظ شيرازي، بخش اول به عنوان تيمّن و تبرّك با شواهدي از شعر حا

وم كه در كتب لغت از تركيبات دلپذير اين شاعر غزلسرا آمده است. بخش د

الب جشواهدي است كه از شعر خاقاني شرواني در فرهنگها به عنوان تركيبات 

و سرا آمده است و بخش سوم تركيبات مشترك ميان اين دتوجه اين شاعر قصيده

 وار ونچه در اين مقاله آمده است مشتي است نمونة خرآشاعر است . بدون شك 

دهندة اين يكي است از هزار و اين جستجوي كوتاه و سرسري خود نشان

به مطالب جالب  توان در اين زمينه پيش رفت وموضوع است كه تا چه حد مي

ت توجه دست يافت. و اگر بيش از اين بحث و تدقيق به عمل آيد حل مشكال

 گردد.هاي نويسندگان از اين راه نيز ممكن ميقرائت اشعار شعرا و نوشته

الدين در اين مقاله بيش از همه از فرهنگ جهانگيري تأليف ميرجمال

 امدكتر عفيفي بهره جستهحسين بن فخرالدين حسن انجو شيرازي ويراستة آقاي 
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و الحق بايد از زحمات مصحح محترم اين كتاب قدرداني كرد كه با دقت نظر و 

پيدا كردن شواهدي جز آنچه در متن فرهنگ بوده است و با فزودنِ حواشي 

اند. پس از ذكر اين مقدمه اينك به اصل عالمانه بر ارزش اين كتاب بسيار افزوده

 پردازيم.مطلب مي

 
 از تركيبات ديوان حافظبعضي 

 

   : كنايه از ندامت و حيراني و تحيّر بوده.انگشت خائيدن

 هركس كه به جان پند عزيزان نكند گوش

 بسيار بخايد سر انگشت ندامت  
 (263، ص 3)به نقل از فرهنگ جهانگيري، ج 

 نفع كردن است. فايده و بي: كنايه از كارهاي بيهوده است و بيباد پيمودن

 ا حريف نشيني و باده پيمائيچو ب  

 به ياد ار حريفان بادپيما را  
 (4)قزويني: با حبيب ... به باد دار محبان ...( )

 : كنايه از افروختن آتش بودهبر كردن

 فشاند نورستارة شب هجران نمي  

 (273به بام قصر برآ و چراغ مه بركن )  

 : كنايه ... از سازگاري كردن باشدسر بردنبه

 ارزدسر بردن جهان يكسر نميبا غم به دمي  

 (103ارزد )به مِي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي  

 : كنايه از رقص كردن بودپاي كوفتنيا  پا كوفتن
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 چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش  

 (258افشان غزل خوانيم و پاكوبان سر اندازيم )كه دست  

 ود: كنايه از ... آسمان بتخت روان

 جرعة جام برين تخت روان افشانم  

 (239غلغل چنگ درين گنبد مينا فكنم )  

 اند )زنداني(بند كرده: چون كسي را حبس كنند گويند تختهبندتخته

 چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس  

 (235بند تنم )كه در سراچة تركيب تخته  

 زن: كنايه از رقاص بودچرخ

 مشو مهر بورز اي پستكمتر از ذره نه  

 (267زنان )تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ  

 حيا باشدشرم و بيچشم دريده: كنايه از بي

 شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت  

 (87چشم دريده ادب نگاه ندارد )  

 خرمن مه: كنايه از هاله بود

 آسمان گو مفروش اين عظمت كاندر عشق  

 (281جو ) خرمن مه به جوي خوشة پروين به دو  

 خسرو خاور: كنايه از آفتاب بود

 سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد  

 (104به دست مرحمت يارم در اميدواران زد )

 خندة جام و خندة مي: كنايه از پرتو شراب است
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 عكس روي تو چو در آينة جام افتاد  

 (75صوفي از خندة مِي در طمع خام افتاد )  

 همچنين:

 گير نگارمي و زلف گرهخندة جام   

 (25اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست )  

 درياي اخضر: كنايه از آسمان است

 درياي اخضر فلك و كشتي هالل  

 (10هستند غرق نعمت حاجي قوام ما )  

 ومان بوده كه بر سر راهها نشسته ...خاننشين: كنايه از ... گدا و بيراه

 كوتساكنان حرم ستر و عفاف مل  

 (125نشين بادة مستانه زدند )با من راه  

 رخت بربستن: كنايه از سفر كردن ... بود

 دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت  

 (247رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم )  

 روضة رضوان: كنايه از بهشت بود

 پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت

 (224نفروشم ) يمن چرا ملك جهان را به جو

 سايه افكندن: كنايه از توجه نمودن بود

 سايه افكند حاليا شب هجر  

 (206تا چه بازند شب روان خيال )  

 ستاره شمردن: كنايه از بيدار بودن باشد
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 بدان مثل كه شب آبستن است روز از تو  

 (177شمرم تا كه شب چه زايد باز )ستاره مي  

 نشينمعني واالمقام و عرشسدره نشين: كنايه از مالئكة مقرب است و به 

 كه اي بلندنظر شاهباز سدره نشين  

 (27آباد است )نشيمن تو نه اين كنج محنت  

 سر به زانو نشستن: كنايه از غمگين و متألم بودن است

 سرا تا كي به بوي دوست بنشينمدرين ظلمت  

 (370گهي انگشت بر دندان گهي سر بر سر زانو )  

 ات باشد)ي(: كنايه از حيبزسرس

 جاويد دسرت سبز و دلت خوش با  

 (165كه خوش نقشي نمودي از خط يار )  

 فاجر و ظالم باشد ونامه: كنايه از فاسق سياه

 رود اي ابر خطاپوش ببارآبرو مي  

 (252ايم )كه به ديوان عمل نامه سياه آمده  

 السالم استشبان وادي ايمن: كنايه از حضرت موسي عليه

 يمن گهي رسد به مرادشبان وادي ا

 (127كه چند سال به جان خدمت شعيب كند )

 شكرخنده: كنايه از تبسم باشد

 جائي كه يار ما به شكرخنده دم زند  

 (122اي پسته كيستي تو خدا را به خود مخند )  

 شكرخواب: كنايه از خواب خوش باشد
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 تا كي مِي صبوح و شكرخواب بامداد  

 (171ختيار عمر )هشيار گرد هان كه گذشت ا  

 طاير قدسي: كنايه از فرشته بود

 اي طاير قدسي كه كشد بند نقابت  

 (12وي مرغ بهشتي كه دهد دانه و آبت )  

 بر عنان: كنايه از برابري و همسري باشد عنان

 ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود  

 (167خوار )تسبيح شيخ و خرقة رند شراب  

 لك بودگرگ پير: كنايه از ... ف

 بده تا روم بر فلك شيرگير  

 (308بهم برزنم دام اين گرگ پير )  

 ست.اگره به باد زن: كنايه از اعتماد بر عمر كردن )و كار بيهوده كردن( 

 گره به باد مزن گرچه بر مراد رود  

 (61كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفت )  

 ت.تن و محافظت كردن( اسگوش داشتن: كنايه از نگاه داشتن )و محفوظ داش

 دل ز ناوك چشمت، گوش داشتم ليك  

 برد به پيشاني ابروي كماندارت مي  

(330) 

 العرش مرادش بدهاي ملك  

 (192وز خطر چشم بدش دار گوش )  

 خوان: بلبل را گويندمرغ صبح
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 چه حالت است كه گل در سحر نمايد روي  

 خوان گيردچه آتش است كه در مرغ صبح  
 ديوان ـ فكح()

 شنبه استناف هفته: كنايه از روز سه

 آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه  

 كه درين مزرعه جز دانة خيرات نكشت  

 ناف هفته بد و از ماه صفر كاف و الف  

 (361كه به گلشن شد و اين گلخن پردود بهشت )

 ثبات است.يـ كنايه از چيزهاي ب2ـ كنايه از محو كردن بود؛ 1نقش بر آب زدن: 

 پرستي از آن نقش خود زدم بر آببه مِي  

 (271كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن )  

 زنم از گريه حالياب ميآنقشي بر   

 (276تا كي شود قرين حقيقت مجاز من )  

 نمكدان: كنايه از دهن محبوب است

 گفتماز لبت شير روان بود كه من مي  

 (53يزي نيست )چاين شكر گرد نمكدان تو بي  
 

 بعضي از تركيبات ديوان خاقاني
 

 : كنايه از خط و كتابت باشد )و شايد مقصود شعر باشد(.هدية جان

 بند مادرمعذر من دانيد كآخر پاي  

 (2هدية جانم روان داريد بر دست صبا )ص   
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 ماكيان بر در كردن: كنايه از غايت بخل است

 پيش ما بيني كريماني كه گاه مائده  

 (2ماكيان بر در كنند و گربه در زندان سرا )ص   

 كنايه از آسمانها باشد: نيلگون وطا

 گردون پير گشت مريد كمال او  

 (5پوشيد بر ارادتش اين نيلگون وطا )ص   

 خروس كنگرة عقل: كنايه از روح باشد

 خروس كنگرة عقل پر بكوفت چو ديد  

 (6كه در شب امل من سپيده شد پيدا )ص   

 مهرة زرين: كنايه از سبعة سياره استهفت 

 قضا به بوالعجبي تا كيت نمايد لعب  

 (8به هفت مهرة زرين و حقة مينا )ص   

 حريف گلوبر: كنايه از روزگار غدار است

 از اين حريف گلوبر حذر گزيد حذر  

 (9وزين اباي گلوگير ابا نمود ابا )ص   

 خراس خسيسان: كنايه از آسمان باشد

 شا در تو گريزم از اخالصمراد بخ  

 (14كز اين خراس خسيسان دهي خالص مرا )ص   

 سيماب شدن: ... كنايه از گريختن و ناپديد شدن باشد

 آستانت گنبد سيمابگون را متكاست  

 (22بندة سيماب دل سيماب شد زان متكا )ص   
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 آب پيكران: كنايه از كواكب بود

 صبح است كمانكش اختران را  

 (31ب پيكران را )ص آتش زده آ  

 گران دست: كنايه از كسي كه كار را به تأني و درنگ كند

 تريتو نيكوتري ايرا تو نكودست 

 تري(دستجاي )تو نكو بركشي ايرا تو سبكبه  

 (41دستي اعيار مرا )ص خيز و برهان ز گران  

 است نشين: كنايه از كعبة معظمهشاه مربع

 خدايش خداست الجرمش نام نيست )سجادي: هست(خانه   

 (42نشين تازي رومي نقاب )ص شاه مربع  

 كنايه از آب صاف بود :سيم مذاب

 دوش ز نوزدگان دعوت نو ساخت باغ  

 (42مجلستان آب زد ابر به سيم مذاب )ص   

 عطسة شب: كنايه از صبح است

 صبح(عطسة صبح: كنايه از آفتاب است )در چاپ سجادي: خندة 

 فتابآجبهت زرين نمود طرة صبح   

 (45عطسة شب گشت صبح، عطسة صبح آفتاب )ص   

 نقاب: كنايه از آفتاب استيوسف زرين

 نقابدوش برون شد ز دلو يوسف زرين  

 (47جاي انقالب )ص كرد بر آهنگ صبح جاي به  

 .است. ناخنة چشم شب: كنايه از ماه نو است ناخن روز: كنايه از آفتاب
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 برنده ناخنة چشم شب به ناخن وز  

 (50كننده ناخن روز از حناي صبح خضاب )ص   

 اهلل عايه و آله وسلم استهماي بيضة دين: كنايه از حضرت رسالت صلي

 ترس شدندبه عنكبوت و كبوتر كه پيش  

 (51خوار غراب )هماي بيضة دين را ز بيضه  

 دو خاتون: كنايه از مهر و ماه بود

 مي و حبشي: كنايه از روز و شب است.دو خادم رو

 بدين دو خادم چاالك رومي و حبشي  

 (52درم خريده دو خاتون خرگه سنجاب )  

 ود.دن بشديوار خانه روزن شدن، بام بنشستن و آستان برخاستن: كنايه از خراب 

 چارديوار خانه روزن شد  

 (60بام بنشست و آستان برخاست )ص   

 ير باشدمار ضحاك: كنايه از زنج

 حاك ماند بر پايمضمار 

 (61وز مژه گنج شايگان برخاست )ص 

 آتشين مار: ... كنايه از آه گرم باشد

 چون تنورم به گاه آه زدن  

 (61كاتشين مارم از دهان برخاست )ص   

 فرزند آفتاب: كنايه از لعل و جواهر كاني بود

 بر افسر ملوك نشاندش سپهر از آن  

 (75ر نكوتر است )ص فرزند آفتاب بر افس  
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 عنبرتر: كنايه از شب است

 صبح تا آستين برافشاندش  

 (81دامن عنبر تر افشاندش )ص   

 چرخ زرين كاسه: كنايه از فلك چهارم است

 در طريق كعبة جان چرخ زرين كاسه را  

 (89اند )ص گردان ديدهاز پي دريوزة جان كاسه  

 رومي زن رعنا: كنايه از آفتاب باشد

 ن عرب: كنايه از كعبة معظمه باشدخاتو

 در پس آينه رومي زن رعنا نگرند  

 (95گرچه زان آينه خاتون عرب را بينند )ص   

 يوسف روز: كنايه از آفتاب است

 وز طرب استرهمه شبهاي غم آبستن   

 (97يوسف روز به چاه شب يلدا بينند )  

 واي آفتابسهاي سياره است شش خاتون: كنايه از ستاره

 در ركابش هفت گيسودار و شش خاتون رديف  

 اند بر سرش هفت و شش عقد جمان افشانده  

(107) 

 ره استدخان: كنايه از سبعة سياهفت شمع بي

 از پي پرواز مرغ دولت او بود و بس  

 (109اند )دخان افشاندهنورها كاين هفت شمع بي  

 تداران: كنايه از آفتاب اسمهر دهان روزه
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 داران داشت مهر از آفتابروزه تا دهان  

 (111پروردان خم را مهر بر در ساختند )سايه  

 نيمة قنديل: كنايه از ماه نو باشد

 نيمة قنديل عيسي بود با محراب روح  

 (112يا مثال طوق اسپ شاه صفدر ساختند )  

 هفت گيسودار: كنايه از سبعة سياره است

 حورچون دو لشكر برهم افتادند چون گيسوي   

 (115هفت گيسودار چرخ از گرد معجر ساختند )  

 فتاب باشدآبيضة آتشين: كنايه از 

 وار از حلقكركس شب غراب  

 (122بيضة آتشين براندازد )  

 كاله برانداختن: كنايه از شوق كردن و شاد شدن باشد

 دل به سودات سر دراندازد  

 (124سر ز عشقت كله براندازد )  

 ز صراحي است كه به صورت گاو از زر سازندگاو زرين: كنايه ا

 ز آهوي سيمين طلب گاو زرين  

 (128كه عيدي در آن خون قربان نمايد )  

 سنبلة زر: كنايه از منقل و انگشـدان است

 سرد است سخت سنبلة زر به خرمن آر  

 (134سرا برافكند )تا سستيي به عقرب  

 باشد. هد و ساقينشان: كنايه از دهان شاخاتم سهيل
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 زان خاتم سهيل نشان بين كه بر زمين  

 (135چشمم نگين نگين چو ثريا برافكند )  
 

 تركيبات مشترك خاقاني و حافظ
 

 آلوده دامن: كنايه از گناهكار و فاسق و عاصي باشد

 گر من آلوده دامنم چه عجب حافظ: 

 (40همه عالم گواه عصمت اوست )ديوان   

 ه خواهي كرد بر گيتيوگر يك ره نماز مرد خاقاني: 

 (412وضو از آب دامان كن كه بس آلوده داماني )ديوان   

 به چشم كردن: كنايه از انتخاب كردن بود.

 سيمائيام ابروي ماهبه چشم كرده حافظ: 

 (349ام جائي )ديوان هخيال سبزخطي نقش بست  

 ما را به چشم كرد كه ما صيد او شديم خاقاني: 

 (558ت بر ما نظر نداشت )ديوان زان پس به چشم رحم  

ا يا سي ركن شما، يا، جان تو و جان او: اين عبارتي است كه هرگاه اجان من و ج

ك چيزي را به كسي بسپارند و سفارش نمايند كه اين را عزيز دار و ني

 محافظتش كن يكي از اين عبارات مذكوره را بگويند.

 كند دلدار را آگه كنيددل خرابي مي حافظ:  

 (10زينهار اي دوستان جان من و جان شما )ديوان    

 عشق به بانگ بلند گفت كه خاقانيا خاقاني:  

 (364يار عزيز است و صعب جان تو و جان او )ديوان    
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ن ا زدچاك كردن قبا )يا گريبان(: كنايه است از وجد و طرب و نشاط و پشت پ

 بر هرچه كه هست

 ر تنچو گل هردم به بويت جامه د حافظ:  

 (268كنم چاك از گريبان تا به دامن )ديوان    

 كرده به هنگام حال حلة نه چرخ چاك خاقاني:  

 (36داده به وقت نثار نقد دو عالم عطا )ديوان    

 زخم رسيدن بودچشم رسيدن: كنايه از چشم

 جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرسادبه حافظ:  

 (19)ديوان  زير اين طارم فيروزه كسي خوش ننشست   

 در كمال تو چشم بد مرساد خاقاني:  

 (472نرسد در تو چشم و خود مرساد )ديوان    

 خون رز: كنايه از شراب انگوري باشد

 چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم حافظ:  

 (16باده از خون رزانست نه از خون شماست )ديوان    

 ديت خون رزان ده كه هست خون روان را خاقاني:  

 (260مرهم زخم ستم )ديوان  سصيقل زنگ هو   

 دختر آفتاب: كنايه از شراب انگوري است كه آن را دختر رز نيز گويند

 دوستان دختر رز توبه ز مستوري كرد حافظ:  

 (95شد بر محتسب و كار بدستوري كرد )ديوان    

 دختر آفتاب ده در تتق سپهرگون خاقاني:  

 (427مله هم به دختري )ديوان گشته به زهرة فلك حا   
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 دختر رز: كنايه از ... شراب انگوري بود

 نامة تعزيت دختر رز بنويسيد حافظ:  

 (137تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشايند )ديوان    

 زان سوي عيد دختر رز شوي مرده بود خاقاني:  

 (222زرين جهاز او زده بر خاك مادرش )ديوان    

هان گيري و غم خوردن و پنايه از مراقبه بود )يا گوشهدر پس زانو نشستن: كن

 شدن(

 پس زانو منشين و غم بيهوده مخور حافظ:  

 (255كه ز غم خوردن تو رزق نگردد كم و بيش )قدسي    

 خصم چون سگ در پس زانو نشست خاقاني:  

 (495كو چو شير سيستان آمد به رزم )ديوان    

 باشد راهزن: كنايه از قاطع طريق و دزد

 گذشت راهزن دين و دلاي ميمغبچه حافظ:  

 (115در پي آن آشنا از همه بيگانه شد )ديوان    

و اين بساط مقعر باري چيست كه راهزن مراد و بازدارندة » خاقاني:

 (246)منشآت ...« امنيت ماست؟ 

 سرگران: كنايه از كسي بود كه در قهر و غضب باشد

 ز او اي شحنة مجلسخدا را داد من بستان ا حافظ: 

 (82كه مِي با ديگري خوردست و با من سر گران دارد )  

 چشمت از ناز به حافظ نكند ميل آري حافظ: 

 (107سرگراني صفت نرگس رعنا باشد )  
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 اش بر سر زناناو سرگران با گرد نان من در پي خاقاني: 

 (454ام )كنان دامن به دندان ديدهدلها دوان دندان  

 يل و رذل بودكاسه: كنايه از بخه يا سيهسياه كاس

 برو از خانة گردون بدر و نان مطلب حافظ: 

 (8كاسه در آخر بكشد مهمان را )ديوان كان سيه  

 كاسه خوان ساخت شبروان راچرخ سياه خاقاني: 

 (186هاش اختر )ديوان نان سپيد او مه نان ريزه  

 او اي است ما همه مهمانكاسهدهر سيه خاقاني: 

 (364نمكي تعبيه است در نمك خوان او )بي  

 عروس خاوري يا عروس روز: كنايه از آفتاب است

 عروس خاوري از شرم راي انور او حافظ: 

 به جاي خود بود ار راه قيروان گيرد )ديوان، قل(  

 در ده از آن چكيده خون ز آبله تن رزان خاقاني: 

 (427كابله رخ فلك برده عروس خاوري )  

 عروس روز پس حجله معتكف هآنك...  خاقاني: 

 (215گردون نثار ساخته صد تخت گوهرش )  

 گردان: كنايه از گدا بودكاسه

 گردان شدهركه چون الله كاسه حافظ: 

 (178زين جفا رخ به خون بشويد باز )ديوان   

 در طريق كعبة جان چرخ زرين كاسه را خاقاني: 

 (89اند )ديوان ن ديدهگردااز پي دريوزة جان كاسه  
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 كاغذين جامه: كنايه از عجز و بيچارگي و تظلم است

 كاغذين جامه به خونابه بشويم كه فلك حافظ: 

 (98رهنمونيم به پاي علم داد نكرد )  

 حاسدانم چون هدف بين كاغذين جامه كه من خاقاني: 

 (258ام )تير شحنه از پس امن شبان آورده  

 اهلل زنيموار عليهدفكاغذين جامه  خاقاني: 

 (541تا به تير سحري دست قدر بربنديم )  

 كاله شكستن: كنايه از كج كردن گوشة كاله است

 يغماي عقل و دين را بيرون خرام سرمست حافظ: 

 (265در سر كاله بشكن در بر قبا بگردان )  

 تا طرف كاله درشكستي خاقاني: 

 (670بازار زمانه برشكستي )  

 ن و لعل مذاب: كنايه از شراب انگوري استسالعاب لعل

 از پي تفريح طبع و زيور حسن و طرب حافظ: 

 جام با لعل مذاب خوش بود تركيب زرين  

 (52)قدسي 

 آن لعل لعاب از دهن گاو فرو ريز خاقاني: 

 (434تا مرغ صراحي كندت نغز نوايي )  

 مرغ سحر: كنايه از بلبل و قمري و امثال آن باشد

 سايه تا بازگرفتي ز چمن مرغ سحر حافظ: 

 (98آشيان درشكن طرة شمشاد نكرد )  



 109  تركيبات اشعار خاقاني و حافظ

 مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصريان خاقاني: 

 (221كان صايح عيد ديد به بار سحر درش )  

 مرغ شبخوان و مرغ زندخوان و مرغ چمن: كنايه از بلبل است

 مرغ شبخوان را بشارت باد كاندر راه عشق حافظ: 

 (31بهاي بيداران خوش است )شبا نالة دوست را   

 «(مرغ خوشخوان است»)در نسخة قزويني  

 صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت حافظ: 

 (59ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكفت )  

 پند آن پير مغان ياد آوريد خاقاني: 

 (474بانگ مرغ زند خوان ياد آوريد )  

   

    
 


