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 چکیده

ی فارس ناب ای ارزشمند از شعر دیوان حافظ گنجینه

نه تنها موضوعات و  خواجۀ شیرازاست. در شعر 

اند، بلکه از منظر  گسترده مضامین، برای همیشه تازه و

مندی از صُور  شناختی، بهرهبالغت و عناصر زیبایی

کارگیری زبان ممتاز، خلق انواع موسیقی، خیال، به

های زیبا و مطبوع و مانند آن نیز کم نظیر است.  وزن

استفاده ل مختلف زبانی حافظ و بررسی و تحلیل عوام

گوناگون در آفرینش محتوای برجسته،  های از شیوه

تصاویر و توصیفات او به امکان شناخت بهتر دریافت 

دهد. یکی از شگردهای خاصّ او، نقد مخاطب می

اجتماعی و طنز انتقادی است و در این زمینه از انواع 

یا کنایۀ میّه تهکّم یا استعارۀ تهکّ .طنز استفاده کرده است

های ساخت و پردازش این نوع طنز و  آمیز و راهطنز

مورد توجّه پژوهش  رابطۀ تهکّم با تحکّم ،همچنین

 است.     حاضر قرار گرفته

 

 طنز، بالغی و فنون ادبی، صنعت فارسی، : شعرهکلیدواژ
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Abstract 

Hafez’s Divan is valuable treasure of Persian 

pure poetry. In poetry of Khajeh, not only the 

themes and topics, are new and extensive for 

every time, but from the perspective of 

rhetoric and aesthetic ingredients, such as the 

utilization of image, the use of excellent 

language, creating all kinds of music, cute and 

pleasant rhythm are inimitable. Linguistic 

analysis of various factors and the use of pure 

content creation and highlights possible ways 

to get a better understanding images and 

descriptions he gives to the audience. One of 

the his special techniques, social criticism and 

humor is critical in the field humor is used.  In 

this article, Sarcasm and irony as well as ways 

of processing this type and relationship 

sarcasm with domination have been consider 

considered. 

 

Key Words: Persian Poet, Rhetorical Image 

and Literary Fiction, Sarcasm, Irony, Social 

Criticism. 
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 مهمقد

ای مظهر و مجالی بروز   توان چون آیینه   شعر حافظ را می

و ظهور رفتار افراد و اوضاع و احوال اجتماعی عصر شاعر 

نبها تنها به موضوعاتی مانند  دانست. ارزش این گنجینۀ گرا

ابتکار در تلفیق و آمیختگی انواع مضامین در غزل فارسی 

ان مطبوع و عذب، موسیقی واال یا زبان یا استفاده از اوز

مندی از انواع صور خیال و صناعات لفظی و  عالی و بهره

 کرد کهمعنوی نیست، بلکه با همۀ اینها، واقعاً باید اعتراف 

آن باید قدرت شعر حافظ الهام غیبی است و مضاف بر 

ت شاعر را در نقد رفتار و جسارت و ظرافت و حساسی

م عصر او تحسین نمود. همۀ افراد، منش اجتماعی همۀ مرد

ها، مظاهر قدرت و ثروت و نمادهای اجتماعی و  گروه

فرهنگی عصر حافظ، یکی پس از دیگری در شعر حافظ 

شود. اگر  خورند و به نوعی قلب از سره جدا می محک می

ا همواره مهار و زمام ه طنز خواجه تلخ و گزنده است، امچ

انجامد.  هجو و هزل می زبان در اختیار اوست و کمتر به

طنزهای کالمی، طنز پرخاشگرایانه، طنز تلخ و سیاه، طنز 

پردازی، ذمّ شبیه به مدح و ...  معروف به سقراطی، نقیضه

شود.  مهارت و  می  فظ دیدههمه در نقد اجتماعی حا

ع و ظریف های متنو آفرینش این عناصر و راهت در خالقی

اجه آید. خو ن او بر میتلفیق آنها، تنها از دست شاعری چو

پردازی در نهایت به عنصر های طنز و طنز با انواع شیوه

گویان، تهکّم برای طعن و استهزای رفتار ستمگران، دروغ

های  ی چهرهاهل نفاق و ریاکاران، مدعیان و به طور کل

یابد و در این رهگذر با ارتباط منطقی تهکّم  منفی دست می

تلف در باب تفعّل، به و تحکّم با معانی و مفاهیم مخ

 رسد. کشفی تازه می

 

 لهئبیان مس

مصدر باب تفعّل از ریشۀ )هَ کَّ مَ( و در معنی  7تهکّم

، األربمنتهی. )فسوس و فسوس نمودن، الغ و... 

                                                      
1. sarcasm  

، ذیل دهخداو نیز  الموارداقرب، االطباناظم، آنندراج

و بفالنٍ:  تهکّم( هَکَّمَ، تهکیماً فالناً و لفالنِ: ... تهکّم فالناً

.م: ذیل هکّم( 7586)معلوف،  . إستهزأ به، طَعنَه متدارکاً...

شود که از معانی این ریشه، معنای استهزا،  مشاهده می

نیشخند در لغت عرب استعمال فراوان دارد و صاحب 

را از همین ریشه در  مةاألهکوو دیگران،  المنجد فی اللغه

ح ادبی، آن است در اصطال اند. ستهزاء به کار بردهمعنای ا

که گوینده برای تحقیر و نکوهش لحنی ستاینده به کار 

آمیز بیان برد. در واقع هجوی است که با ظاهری ستایش

یابد و  شود و این نحو بیان، بیشتر کاربرد طنز می می

 (377-372: 7416شود. )انوشه،  نوعی کنایه شمرده می

 نقل کرده است: انوارالربیعاز  درّۀ نجفیصاحب 

آن است که  -اند )نزاهت( نیز گفته هةنزاکه آن را  –تهکّم 

متکلّم خطاب کند مخاطب را به لفظ جالل در موضع 

تحقیر و بشارت در موقع تحذیر و وعد در مکان وعید. 

نقل از سهراب مروتی، به  752: 7499)نجفقلی میرزا، 

های اصطالحات و صناعات ادبی  ( در فرهنگ785: 7452

و  2ا ضدّ عبارت، مخالف جریان طبیعی کالمگاهی برابر ب

 (37- 32: 7461آید. )طباطبایی،  می 4گاه نیز معادل طنز

در فرهنگ اصطالحات ادبی، تهکّم را معادل طعن  3آبرامز

-ا با کلمات و بیان فاخر و ستایشو طنز و سرزنشی، امّ

  c.f.Abrams, 1970: 99)است. )  آمیز دانسته

 

 پیشینۀ تحقیق

-ی ادبی در مورد زوایا و خفایای شعر لسانها پژوهش

به فرد وی، تقریباً  الغیب و اختصاصات سبکی منحصر

اند. بحث در باب صناعات ادبی و  کنندهجامع و قانع

های ادبی و  صنایع لفظی و معنوی بدیع نیز همزاد تراوش

انگیز است و پیشینۀ آن در زبان فارسی به  سخن خیال

 رسد و با آثاری مانند میعهد ساسانی  کاروندکتاب 

                                                      
2. antiphrasis  

3. irony  

4. Abrams  
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السحر فی دقایق البالغه، حدایقالمنهاج سکّاکی، اسرار
و... در دورۀ متقدّم فارسی دری آغاز شده بود و در  الشعر

فنون  ها اثر ارزشمند از جمله: ن هم با دهآدورۀ معاصر 
 ادامه پیدا کردهالبالغه بالغت و صناعات ادبی، معالم

ته و گریخته به موضوع تهکّم برخی از آثار هم جس است. 

بررسی اغراض »: توان به مقاالتی چون اند که می پرداخته

، «های تهکّم و استهزاء در قرآن کریم بالغی اسلوب

طنز » ؛، سال دوم، شمارۀ دومقرآنی -های ادبی پژوهش

در  «حافظ در شمارۀ بیست و سوم و نقد حافظ بر صوفی

، «در قرآن کریم طنز» ؛شمارۀ چهل و سوم ماهنامۀ حافظ

تحقیقات علوم و حدیث دانشگاه الزهرا، سال دهم، 

، مطالعات «آیرونی در مقاالت شمس»شمارۀ دوم و 

 ،ا در این مورد خاصکرد. امعرفانی، شمارۀ نهم اشاره 

یعنی بحث تهکّم در شعر خواجۀ شیراز هنوز اثری تولید 

 است.    نشده

 

 ت تحقیقضرورت و اهمی

ای ـه وهـی از شیـی یکـافزایعدهزی و قاـریـهنجارگ

های گوناگون انجام  ه با شیوهمتون است ک 7سازی برجسته

و خروج کالم از مقتضای حال و استعمال لفظ  شود می

های آن  ترین روش در معنای ضدّ و نقیض خود از مهم

است. در چنین کاربردی، هدف گوینده یا نویسنده، 

بر روی مخاطب  ]تربیش[گذاریتأثیر تسلیم شنوندگان و

؛ 88: 7552؛ الحلّی، 2: 7454نیا،  )موالیی است.

تر به  ( پرداخت بیشتر و جدّی827/ 2 :7411خرّمشاهی، 

مقولۀ استعاره به عنوان یکی از زیباترین عناصر ادبی در 

سخن ادبی به طور عام و سخن حافظ به شکل خاص نیز 

کند. واضح  ضرورت پرداختن به موضوع را دو چندان می

است و در آن، تجرید  2ست که استعاره، تشبیهی فشردها

یعنی با  ،آنی وجود دارد. در این صورت و ادّعای هم

له و  به در تشبیه و مستعارٌ )مشبه و مشبهٌ ه به طرفینتوج

استعاره یا وفاقیّه است که اجتماع طرفین در  منه( مستعارٌ

                                                      
1. foregrounding  

2. condensed simile 

شیء واحد ممکن باشد؛ مثل استعارۀ إحیا برای هدایت 

آیۀ: أوَ مَن کانَ مَیتَاً فأحیَینَاه و جعلناهُ نوراً یمشی بهِ  در

( ای ضاالً فهدیناه. یا استعارۀ 6/722فی النّاس....اآلیه. )

عنادیّه است که اجتماع طرفین در شیء واحد ممکن 

، 72/ 4و نیز  83/23) در آیۀ: فَبَشِّرهُم بِعذابٍ الیم. نباشد.

ر همۀ این آیات از د( 43و 5/4و  39/8، 47/1، 3/748

است و در اصل خداوند   مادۀ بشارت استفاده شده

)رجایی،  فرماید. کافران، منکران و منافقان را انذار می

از  -تبارک و تعالی -یا هنگامی که خداوند (254: 7415

نزل به معنای چیزی که برای پذیرایی از مهمان فراهم 

شود، در مورد اصحاب شمال در سورۀ واقعه  می

فرماید: فشَارِبونَ شُربَ الهِیم* هذا نُزُلُهم یومَ الدّین.  یم

( یا زمانی که از ذوق و چشیدن برای 99-96/ 96)

منکران و معاندان هنگام جلوه و عرضه در روز قیامت 

گوید: قالَ فَذُوقُوا العذابَ بِما کُنتُم تَکفُرُون.  سخن می

( و در امکان سرپیچی دیوان از حضرت 36/43)

و مَن یَزِع مِنهُم عن أمرِنا نُذِقهُ مِن عذابَ  ان)ع(:سلیم

 (43/72السّعیر. )

مرا در خانه سروی » های در بیت زیر و نمونه

بحمد اهلل و المنه بتی لشکر »، «هست کاندر سایۀ قدش

تو »، «بند برقع بگشا ای مه خورشید کاله»، «شکن دارم

/ 7: 7462 )حافظ، .«گیر شو ای خضر خجسته پی دست

 به وفاق طرفین اعتقاد تام دارد:  حافظ( 456و  656، 660

 طوطیان هند  شکر شکن شوند همه

  ز این قند پارسی که به بنگاله می رود                      

 (392 /7: 7462)حافظ، 

دردم نهفته به ز طبیبان »هایی چون  اما در نمونه

ع وکه از ن -( و موارد زیر458 /7: 7462)حافظ،  «مدّعی

چه در عمل و رفتار عا و آنشاعر بین اد -اند کنایۀ تعریضی

که در بیند و با این فاصله و ضدیّت می ،افتد فاق میات

ی تعریض نیز مشاهده برخی تهکّم در تعبیر و حت

 اند.  شود، همه از نوع استعارۀ عنادیّۀ تهکمیّه می

 از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی                       

 ی ز مفلسان سخن کیمیا مپرسیعن
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 رود به نالۀ چنگ       کنان میببین رقص

 کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع                      

 روی؟ رام  کجا میخای  کبک  خوش 

 عابد نماز کرد  مشو که گربۀ  غرّه

 (725و  288، 269: 7485)حافظ،          

فین تشبیه و اشاره شد که در استعارۀ نوع دوم، طر

شود. از فروع استعارۀ عنادیّه، ا جمع نمیاستعاره یک ج

استعارۀ تهکّمیّه است و اگر در آن، شوخی و ظرافت 

گیرد. )همایی، نقل از شمیسا،  باشد، تملیحیّه نام می

نوعی از » محمّد خلیل رجایی:( و به قول 203: 7452

تملیحیّه استعارۀ عنادیّه است که آن را استعارۀ تهکّمیّه و 

نامند و آن چنان است که لفظی را استعاره آورند برای 

 ،ضد یا نقیض معنای حقیقتش بر سبیل تهکّم و تملیح

: رأیتُ حاتماً و مراد مرد ] مثل[یعنی ریشخند و ظرافت...

( بیشترین 254: 7415)رجایی، . «]باشد[بخیل و ممسک 

 گونه است:  نوع طنز و تهکّم حافظ از این

 پرده ز رندان مست پرس                    راز درون 

 را     مقام زاهد عالی حال نیست کاین

 (  4 /7: 7462)حافظ،    

در امتناع اجتماع دو  مختصرالمعانیبه قول صاحب 

وال شکّ إنّ االجتماعَ الوجود  نقیض، مانند وجود و عدم:

اسمُ الموجود  استعارۀو العدم فی شیءٍ ممتنع و کذالک 

التی تُحی ذکرهُ و تدیمُ  الجمیلۀدم او فقد لکنّ آثار لِمن ع

فی النّاسِ اسمه )و لُتَسمَّ( االستعاره التی الیمکن اجتماع 

تعاند الطرفین و امتناع ( لِعنادیۀطرفیها فی شیءٍ )

به استعارۀ تهکّمیّه  (266: 7484. )التفتازانی، اجتماعها

برای  یگویند که کاربرد )مجاز به عالقۀ تضاد( نیز می

نویسد: بین  می 2ذیل استعارۀ کاهنده 7کادنخند است. ریش

نقل از به به اختالف یا ناسازگاری است. ) مشبه و مشبهٌ

 فرهنگهم در  سیما داد( 732: 7452شمیسا، 

                                                      
1. kadden 

2. diminishingmetaphor  

، اساس تهکّم را بر ضدّیت میان لفظ و ادبی اصطالحات

 است و ابزار آن را هم زبان کنایی شمرده  معنی دانسته

است: تهکّم در بیان فرنگی   او همچنین اضافه کردهاست.  

ضمن از در رود.  به شمار می (irony) قسمی آیرونی

نظر نویسنده، لحن کالم در این نوع طنز مهم است. )داد، 

7484 :713) 

 

 های تهکّم در دیوان حافظ شیوه

 های منفی(  تهکّم با صفات )صفات مثبت برای شخصیّت. 5

بهتر است تهکّم را مجاز به عالقۀ  با پذیرش این نظر که

تضاد بخوانیم و در بررسی موضوع مجاز به عالقۀ تضاد، 

حافظ در بیشتر مواقع به جای صفت زشت و منفی برای 

های منفی، صفات عالی و مثبتی ذکر  افراد و امور و پدیده

ه او، استاد برجسته در خلق صفات برای است. البت  کرده

چنان با اعجاز سخن،  ی آنگاه موصوف متعدّد است و

نماید که مخاطب را مبهوت و  صفات را با هم تلفیق می

های آن، صفاتی است که برای  کند. از نمونه منفعل می

به عنوان یکی از نمادها و عناصر  ،دختر رز یا همان می

است:   مقبول و تحسین شدۀ شعر او به کار گرفته

 :7462 ،فظ)حا .«رنگ  گرد تیز و تلخ و گل دختری شب»

2/ 7014 ) 

 

 الشیءِ بضدهِ تسمیۀُ. 2

ر تاریخی و در بخش شناسی و دستو در مباحث زبان

الت واژگان زبان، قواعد گوناگونی دگرگونی و تحو

ای از گردونۀ زبان خارج  شود: گاهی واژه بررسی می

)غلط و  دهد. ای تغییر معنایی می شود )پرویزن( واژه می

)درخت( ممکن است  ماند. یدفتر( با حفظ معنی باقی م

داده  )رقیب( یا معنایش تخصیص  یابد. معنایش گسترش 

ای موارد هم  )شراب( در پاره شود و محدود گردد.

کند. مثالً  معنایی متفاوت و مخالف با قبل پیدا می

اندود یا به اسم مفعول از زُخرُف در معنای زرمزخرف، 
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ه شده با استطال آراسته شده، امروزه بیشتر در معنای آر

ی با بار منفی استعمال دارد. کلمۀ چیزهای فریبنده و حت

غلط در دیوان حافظ و کاربرد دستور تاریخی آن، در 

آمیز آن در عصر ما هوم خطا و اشتباه با معنای توهینمف

 تقریباً چنین سرنوشتی دارد:

 تداششیوۀ چشمت فریـب جنـگ 

 انگاشتیم صلح   و  کردیم غلط  ما 

 (7/130: 7462)حافظ، 

غرض از طرح مبحث دستوری در اینجا، آن است 

الشیء  تسمیۀ» که در فرآیند تسمیه، گاهی با موضوع

ایم. اینکه در زبان عربی به عزرائیل،  مواجه «باسم ضده

شود یا در کاربرد فارسی، سلیم به معنای  می  بویحیی گفته

ای رود و یا روسپی برارگزیده در معنای سالم به کار میم

اند. در نمونۀ زیر  بدکاره کاربرد دارد، همه از این نوع

دان و عزیزان مهربان، دقیقاً  منظور خاقانی از بزرگان خرده

 عکس آن است: 

 زرگـان بـمـرا غـرد مـدل خ

 دان برخاست                                ان خردهـزرگـاز ب

            ت                  ـوزی بخـتخواری من ز کینـه 

 است                                  ـان برخـزان مهربـاز عزی

 (35: 7419)خاقانی شروانی، 

گونه، دالیلی هم دارند که در  ه کاربردهایی اینالبت

ها،  حوصلۀ این پژوهش نیست و تنها مقصود از نمونه

های ساخت صنعت تهکّم به این شیوه؛ یعنی  یادآوریِ راه

یعنی ذکر صفتِ  ،به ضدّ آن است. این نوع تهکّماطالق اسم 

مثبت برای شخص یا امر منفی و در نهایت ارادۀ منفی از 

 ها  را دارد: کلّیّت آن،  در دیوان حافظ بیشترین نمونه

 ای نبرد روز بازخواست                ترسم که صرفه

 نان حالل شیخ ز آب حرام ما                        

 ود نپوشید این خرقۀ می آلود            حافظ به خ

 ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را             

 نصیب  ماست  بهشت ای خداشناس برو

 کارانند                      که مستحق کرامت گناه

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

 که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت      

 (712و  45، 26 ،48 /7: 7462)حافظ، 

 شواهد و مستندات ما در اینکه منظور حافظ از

  هایی هم دامن، زاهده پاکیزه سرشت یا نمونهشیخ پاک

مانند: صاحب کرامت، زاهد عاقل، ناصح و خواجۀ عاقل 

یعنی ، ( درست عکس آن808، 133، 26همان: . ) و...

آلوده، ناپاک و نادان است، آشنایی با ذهن و زبان خودِ 

جه است. وقتی مخاطب در سراسر دیوان حافظ، خوا

هرگز شیخ را پاک دامن و زاهد را پاکیزه سرشت یا عالی 

رسد که کاربرد صفات  بیند، به این نتیجه می مقام نمی

مثبت برای آنها از نوع تهکّم است. صوفی، قاضی، زاهد، 

های منفی  زویر و از چهرهتمحتسب، واعظ و... همه اهل 

 ند: ا و منفور حافظ

 احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان     

 ز پیر می فروشکردم سؤال صبحدم 

 بی خبرند زاهدان نقش بخوان و ال تقل

 مست ریاست محتسب باده بده و ال تخف

 (250و  760، 956، 916)همان: 

. )حافظ، «جان بگذشت توبۀ زهد فروشان گران»

 .«کجاست صوفی دجّال کیش ملحد شکل( »7/66: 7462

ای روی زبان من  ای که طبـیب خسته( »350)همان: 

شناس این عظمت گو واعظ شحنه( »166. )همان: «ببین

در این خرقه بسی آلودگی ( »722)همو:  .«مفروش

  (138و  166)همو:  .«هست

من بدنام »در دیوان حافظ مواردی چون مصراع 

د که درست ( هم وجود دار523)همان:  «رند ال ابالی

د افتد و شاعر در مواردی متعد ق میفاقبل ات عکس موارد

های  ها و شخصیت نفی برای امور، پدیدهاز صفات م

کند. مانند آنچه در  اش استفاده می همثبت و مورد توج

کنیۀ ابوجهل برای شخصی با  کتب بالغی برای کاربرد
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ینی در آورند یا مثل آنچه عارف قزو کنیۀ ابوالحکم می

و ز »است:  لشعرای بهار گفتهاای خطاب به ملک قصیده

 «. این پس تخلّص خزان بایدت

 زاهد از کوچۀ رندان به سالمت بگذر     

 تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند                   

 عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت        

 نسبت یار به هر بی سر و پا نتوان کرد        

 ست        محترم دار دلم کاین مگس قند پر

 تا هواگیر تو شد فرّ همایی دارد                        

 پـزد هیهـاتمیخیـال حوصلۀ بحـر 

 هاست در سر این قطرۀ محال اندیش         چه

 (293، 282، 410 )همان:

به او  نگاهباید یادآور شد که حبّ و بغض شاعر یا 

 پس بد» ، مطلق نیست و به قول موالنا:اشخاصامور و 

سخت متأثّر از اوضاع  نگرش وی« مطلق نباشد در جهان

یک نگاه عمیق و دقیق به  یاو احوال جامعۀ معاصر است. 

ای از امور، عناصر،  دیوان حافظ، با مجموعۀ گسترده

که هر  ایم هایی مواجه تر از آن، شخصیّت ها و مهم پدیده

های خاصّ خود، ظاهر  کدام با خصایص و ویژگی

روند. با این  خورند و کنار می نقد می شوند و محکِ می

های مثبت و  توان جدولی رسم نمود و چهره توصیف می

افتد  دو ستون آن جای داد. گاهی هم اتفاق می منفی را در

که از آن و از  -های مثبتی چون درویش تکه شخصی

به  «درویشان است»جمله در غزل دوازده بیتی با ردیف 

ی قطع این که حت -پیر یا در موردشود  نیکی یاد می

یعنی سیر و سلوک بی همرهی او از نظر خواجه  ،مرحله

رایان را  ناک است و شاعر مصاحبت آن روشن بسیار خطر

(  518و  7/513 :7462حافظ، ) -طلبد از خداوند می

 اند به طور کلّی از تیغ نقد او در امان باشند: نتوانسته

 نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر

 بر سر دنیای دون مکن درویش                          زاع ن

 (843و  986)همان: 

با این حال همچنان نگاه حافظ به افراد و 

 کند: هایی مثبت است و بیشتر از آنان به نیکی یاد می گروه

 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

 وار سیروقت آن شیرین قلندر خوش که در اط

 ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنار داشت                        

 پند حکیم عین  صواب است و محض خیر

 فرخنده بخت آنکه به سمع رضا شنید

 (245و  776، 707: 7485)حافظ، 

نکتۀ دیگر اینکه جناب حافظ با اقرار و اذعان به 

و سراسر  245: 7485)حافظ،  پندپذیری در بیت فوق

( و در جای جای دیوان، چرا از اندرز و 384 و 315غزل 

خیرخواهی دیگران و از جمله ناصح )خیرخواه( صوفی، 

اید در شیخ و زاهد گریزان است؟ پاسخ به این سؤال را ب

وجو آلوده و ریاکارانۀ آنان جستکردار و یا در رفتار نفاق

 کرد.

  ناصح به طنز گفت حرام است می، مخور                     

 کنم گفتم به چشم و گوش به هر خر نمی

 نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار                   

 که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

 افـظ عاشـق استحمحتسب دانـد کـه 

 و آصف ملک سلیمان نیز هم 

 (650و  126، 176، 106)پیشین: 

موضوع سوم، تصوّف یا عرفان حافظ است. 

تقریباً تکراری است و در اینجا ما در صدد موضوعی که 

حکم قطعی در این زمینه نیستیم و تنها به دلیل ارتباط با 

پاسخ به است.  مبحث نقد و طنز حافظ به آن اشاره شده

یا به قول [این سؤال که آیا حافظ صوفی است یا عارف

سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع » جامی، فقط

فاق نیفتاده ات ]درجه[را به آن  کساست که هیچ شده

نقل از حاتمی، به  673 ،جامی االنسنفحات). «است

( یا حکیم و فیلسوف بدبین یا فقط شاعر یا 30: 7486
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ب و ممزوجی از همه، اگر محال نباشد، آسان هم مرک

نیست؛ چرا که در مشرب خواجۀ شیراز عناصری از 

وفی های مذکور وجود دارد. مسلماً حافظ را ص جنبه

بدان مفهوم که در روزگار او متداول  - مکتبی و خانقاهی

ا ام( 85-54: 7410 )مرتضوی، توان دانست. نمی - بود

او را   هایی از کالم او را دنبال هم بچینیم و اینکه تک بیت

در منازل سلوک به گردش در آوریم، به آنجا نخواهیم 

ت از پیران طریق رسید که بگوییم: حافظ به هدایت یکی

نی در شیراز یا شهر دیگر، منازل سلوک و در خانقاه معی

است.   را پیمود و به نهایت آن طریق هم رسیده

( هر چند محمّد معین معتقد 16-11: 7481)استعالمی، 

حافظ مراحل اصلی چهارگانۀ سیر و سلوک: »است: 

سرمنزل  ،کوشش )سلوک وجذبه( ،)داعیۀ طلب( کشش

 .«ان را طی کرده استو راهبری طالب ارشاد وصول و

 ( 451-458 /7: 7410 )معین،

ربوط یادکرد حافظ از تعابیر، اصطالحات و رموز م

خانه، ساقی، خرابات، مست و... در ساختار به می، می

بیشتر تهکّمات و تحکّمات این شاعر رند موجب شد که 

گونه که بارها  نمیل به گناه نیز مورد توجّه واقع شود. هما

ت، می و مترادف آن؛ یعنی شراب در ادب اشاره شده اس

می با  (فارسی کاربردهای متفاوت و برجسته دارد: الف

می به عنوان سنت  (رنگ و بوی خمر و سُکر آور؛ ب

تند و  می در جایگاه نقد اجتماعی (ادبی تثبیت شده؛  ج

می، رمزی  (آلود و ریاکارانه؛ دواکنش شدید به رفتار نفاق

نیز ظهور تجلّیات در دل سالک  از محبّت و جذبۀ حق و

هر نوع نوشیدنی بنابر توسّع معنایی و در  ـ(و عارف؛ ه

امروزه هر دو واژه، مشمول  مقابل خورش یا خورشت.

فاقاً اند. ات اربرد واژگان زبان فارسیقاعدۀ تخصیص در ک

خوریم. طرح  در دیوان خواجه به کاربرد این معانی برمی

انیم در تهکّمات خواجه این مبحث برای آن است که بد

 -یعنی واکنش تند به اوضاع سیاسی ،معنای سوم می

 «درمان بدتر از درد» اجتماعی مورد نظر است که از آن به

 شود: تعبیر می

 بنت العنب  که  زاهد  امّ الخبائثش خواند

 ذاراــــالع  قبلۀ  احلی من  و لنا  اشهی 

                             (130 /7 :7462)حافظ، 

 الذّم بما یشبه المدح= ذمّ شبیه به مدحتأکید. 9

در دیوان حافظ، مدح شبیه به ذم، ذمّ شبیه به مدح و ذمّ 

هر سه وجود دارد. در مورد نخست، طنز و  -موجّه

تهکّمی وجود ندارد، ولی دو مورد دیگر از مصادیق طنز 

 اند.  و تهکّم

آن [« ه المدحالذّم بما یُشب تأکید»ذمّ شبیه به مدح یا 

در اثنای مذّمت کسی، عبارتی بیاورند که  ]است که

شنونده پندارد ذکر محامد است، پس از آن، مذمّت دیگر 

( ذمّ موجّه نیز در نکوهش و 406: 7410بگویند. )همایی، 

سرزنش است و از توابع استتباع که به دنبال یک صفت 

 زشت یا مذموم، صفتی دیگر در مذمّت آورده شود:

 ران را بی سبب می کرد حبس                          سرو

 برید  گردنان را بی سخن سر می

 عروس جهان گر چه در حدّ حسن است                 

 برد شیوۀ بی وفایی را ز حد می 

 چه ثباتیت نبـودرچـون  به هنگام وفا گ

 کنم شکر که بر جور دوامی داری  می                        

 (339: 7485حافظ، ؛ 582/ 7؛ 7012 /2: 7462ظ، )حاف

 

 . طنز کالمی و تهکّم تعبیری1

و   که به طور سنتی از آن به استعاره –ترین نوع طنز  مهم

است  7طنز کالمی -شود آمیز هم یاد میچنین کنایۀ طنزهم

و کاربرد آن در دایره و سطح واژگانی است. در این نوع 

نماید که  آشکار می طنز، شخص با بیان صریح و روشن

هرگاه  هدف او خلق وضعیّت و موقعیّتی متفاوت است.

این نوع کاربرد با طعن، طنز و هجو همراه باشد، با مفهوم 

 c.f. Abrams, 1970: 97). کند تهکّم ارتباط پیدا می

& Muecke, 1980: 41-42زاده و ؛ غالمحسین

مین گیری از ه حافظ نیز با بهره( 14-13: 7488لرستانی، 

                                                      
1. verbal irony  
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نماید  نوع طنز و طعنِ سخن را برای مخاطب روشن می

  که طنزی بسیار برجسته و مؤثّراست:

 نقد صوفی نه همه صافی و بی غش باشد

 ای بسا خرقه که بنت مستوجب آتش باشد         

 ـورامفلـک به مـردم نادان دهد زمـام 

 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

 (   428و  77، 932، 426)همان: 

مندی از  گاهی طنز حافظ در این حوزه، با بهره

گیرد.  خودِ شاعر شکل می های برساختهترکیبات تازه و 

هایی چون دختر رز، پیر مغان، پیر گلرنگ، پیر  برساخته

پوش، پیر منحنی و مانند آن فراوانند که در ساخت ازرق

ای از آنها عنصر طنز کالمی و به تبع آن، تهکّم  پاره

خورد و گاهی هم با استفاده از ی به چشم مییرتعب

و  392 )همان: سازد. کنایات و طنز کنایی، طنز کالمی می

91)  

 آن کیست تا به حضرت سلطان ادا کند                        

 پدید          ها  شترگربهکز جور دور گشت 

 بردنـد         ز کوی  میکـده  دوشـش  به  دوش  می

   کشید به دوشسجاده میکه امام خواجه 

                                (280و221: 7485 )حافظ،      

 . تهکّم و تقابل1

از وجوه برجستۀ شعر حافظ  تقابل امور، عناصر و افراد

عبارت از تصویر هنری اجتماع »است. اگر طنز را 

، (45: 7483 )شفیعی کدکنی، به شمار آوریم« نقیضین

مایۀ  اند که دست ها، اجتماعِ نقیضینی تقابل بسیاری از این

اند. با این توضیح که اجتماع  خواجه برای خلق تهکّم

که  –پردازی های طنز ین همیشه طنز نیست و راهنقیض

نان »فراوان است:  -یکی از آنها اجتماع نقیضین است

تسبیح ما و ( »48)همان:  .«حالل شیخ و آب حرام ما

 های زیر:  ( و نمونه358)ص« خوار خرقۀ رند شراب

 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز                      

 تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد  

 بیـا کـه رونق این کارخانـه کـم نشــود

 چو تویی و به فسق هم چو منی          به زهد هم                 

 (2/7004و  452 /7: 7462؛ 368، 423: 7485)حافظ، 

چنان که گاهی این اجتماع نقیضین به صورت  هم

پذیرد و  انجام می (paradox)خالف آمد  نمامتناقض

شاعر با ذکر دو مفهوم متضاد در کنار هم، معنایی واحد و 

گردند  عاقـالن دیوانه»کند  متفاوت با آن دو استخراج می

 (46)همان:  .«از پی زنجیر ما

 رین جایم بود      من ملک بودم و فردوس ب

 آبادم دیر خرابآدم  آورد  در  این  

 (646)همان: 

 

 تهکّم و تحکّم. 1

، از باب تفعّل و دارای توسّع 7واژگان تحکّم و تهکّم

ها معنی برای هر کدام ضبط  ها تا ده اند. فرهنگ معنایی

اند که چندان وجهی برای شرح و گزارش آنها  کرده

ی، نویسنده با استفاده از نیست. در ترجمۀ تاریخ یمین

گیری از معنای جدّ و طنز در  کاربرد واژگان متشابه و بهره

عبارت، تحکّم در معنی زورگویی و تعدّی را در کنار 

زبان تحکّم و تهکّم در وی » است:  تهکّم قرار داده

کند و بر  گفتند: خداوندگار تو محال سعی می کشیدند و

( مصدر 7/744 :7413 . )جرفادقانی،«گوید باطل سخن می

باب تفعّل عربی، حدود دوازده معنی و مفهوم دارد که در 

این پژوهش و در شعر حافظ تکیّه روی سه معنی یعنی 

فاقاً است. ات و مبالغه تأکیدتجنّب، صیرورت و در نهایت 

مایۀ این  همین معانی و مفاهیم تحکّم در باب تفعّل، دست

اهایی از دیوان بخش شد که نگارنده ادّعا کند در ج

است و در   حافظ، تحکّم در برابر تهکّم قرار گرفته

هایی، به ویژه در تهکّم تعبیری، این دو در کنار هم  بخش

 اند. یک جا قرار گرفته

                                                      
1. domination  
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از آنجایی که نخستین معنای باب تفعّل، مطاوعه و 

، های زیر معنای نخست توان در نمونه اثرپذیری است، می

مانبری مطلق را در نظر گرفت. با پذیری و فر یعنی فرمان

این توضیح که خواجه تنها تسلیم محض اوامر الهی است 

او  .«آید به دنیا و عقبی فرو نمی ]ش[سر» و به عبارتی

همچنین در اصول پیرو مذهب اشاعره است و بنابر همین 

مشرب، در تعدادی از ابیات سخت جبری مسلک و پایبند 

گری  باید افزود که اشعری .دهد تام به قضا و قدر نشان می

های کالمی  حافظ اعتدالی است و به عناصری از اندیشه

است. در دیوان حافظ هم اقوالی   شیعی آمیخته  -اعتزالی

: 7412)خرمشاهی،  از جبر هست و هم اقوالی از اختیار.

؛ 7005 /2؛ 46، 282، 7/583: 7462؛ حافظ، 293/ 7

 (417و  468: غزل 7485حافظ، 

ری از اشعار حافظ، معانی دیگر تحکّم و در بسیا

ای از آنها نیز  شود که اتّفاقاً در پاره باب تفعّل دیده می

 شود. برای مثال، تحکّم در معنای تهکّم در تعبیر دیده می

له، حکم ئتحکّم در مس»)غیاث اللغات( و « دعوی کردن»

کامی، بی آنکه سبب حکم آشکار  کردن در آن به خود

لموارد( مصداق معنا و مفهوم تجنّب در )اقرب ا. «کند

باب تفعّل یا اجتناب فاعل از معنا و مفهوم فعل و در 

اصل نوعی عصیان و طغیان است که شاعری مانند حافظ 

در واکنش به شرایط و اوضاع اجتماعی نابسامان و ظهور 

ها و از سوی دیگر تظاهر و ریاکاری، به عنوان  نابهنجاری

چه او کند، اگر نهاد میدرد پیش نسخه و درمان بدتر از

کند.  برای هر کدام هم دلیل و هم علّت ادعایی بیان می

برخی از غزلیات خواجه و از جمله غزل نُه بیتی شمارۀ 

سه تصحیح ناتل خانلری، با حفظ وحدت در  سیصد و

 محور افقی، تحکّم آمیخته به تهکّم است. 

 ولیحافظا می خور و رندی کن و خوش باش 

 دگران قرآن را زویر مکن چوندام ت

 فقیـه مدرسه دی مست بود و فتوا داد   

 می حرام ولی به ز مال اوقاف است          

 (152و 706و  5: 7485)حافظ، 

از دیگر معانی و مفاهیم این باب، صیرورت یا  

تبدیل فاعل است به آنچه در واقع نیست. آشکار است 

ای  و به شیوه گری که گاهگاهی خواجه با مشرب مالمت

دهد.  رندانه، فعلی، صفتی یا خُلقی را به  خود نسبت می

شود تا  کالم گروهی می گاهی مصاحب و همنشین و هم

با این مقاربت بهتر بتواند خنجر زهرآگین نقد 

 خود را در دل آنان فرو 2و سیاه و تلخ 7پرخاشگرایانه

ز انجامد، نوعی ا کند. این کاربرد تحکّم که به تهکّم می

است که در آن شخص خود را در  4طنز سقراطی

زند و  به جهالت می -که کامالً به آن علم دارد-موضوعی 

 -طب ادّعای دانستن آن را داردکه مخا -در موضوعی

کند تا وی گرفتار شک و تردید گردد و  قدر سؤال میآن

 دانسته به طور طبیعی بفهماند که آن موضوع را واقعاً نمی

  (Muecke,1980 & Abrams,1970: 99) است. 

مصداق تحکّم در این مفهوم خاص و در کنار 

و مبالغه هم در شعر حافظ جایگاه خاصّی  تأکیدمفهوم 

و  68، 60، 916، 16، 490، 306 /7: 7462 حافظ،دارد. )

7485 :303) 

 می ده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب 

 کنند     چون نیک بنگری همه تزویر می

 باده حرام است ولیکن                            در مذهب ما

 بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است 

 ام توبـه به دست صنـمی باده فـروش کـرده

 دگـر می نخـورم بی رخ بـزم آرایی    که                   

 (26و  770، 518)همان: 

 گیری نتیجهبحث و 

و در هم تنیدۀ شعر های پیچیده  نگاه انتقادیِ ژرف به الیه

تواند به کشف حقایقی از  ای می حافظ، تا اندازه

اختصاصات سبکی این گوهر ناب آشکار کند، ولی هرگز 

نخواهد توانست پرده از اسرار کائناتی شعر لسان الغیب 

بردارد. شگردی که خواجه در عرصۀ طنز و طنزپردازی 

                                                      
1. satire irony 

2. humo black 

3. Socratic irony 
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ار به ویژه طنز اجتماعی و نقد رفتار طبقات جامعه به ک

ر این کاوش سرانجام گرفته است، بسیار برجسته است. د

های  مندی نمونه ت وی در استخدام و بهرهیقبه هنر و موف

طنز پی برده شد و روشن شد که چگونه حافظ توانسته 

ای بسازد برای محک  مایه است از صنعت تهکّم دست

رفتار اجتماعی مردم ایران در دورۀ فترت و انحطاط 

مالحظه و بر اصل جسور است و بی اخالقی. خواجه

ر عین حال با است د  مصلحت بینی خطّ بطالن کشیده

ه به اوضاع اجتماعی عصر، ترجیح داده است که توج

نیش زبان و قلم را غیر مستقیم و با مهارت هر چه بیشتر 

های طنز و از جمله تهکّم، در کام  در استفاده از گونه

 و ریا فرو کند. مستبدان، دروغگویان و اهل تزویر 
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