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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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تاریخ دریافت ،49/11/17 :تاریخ پذیرش49/11/27 :

چکیده
در ادب فارسی ،هر سراینده یا نویسندۀ توانمندی که از قررآن مایره گرفترهاسرت ،اایگراه برترری بره ورود
اوتصاص دادهاست .شمسالدین محمد حافظ ،به مدد بهرهاویی از کالم وداونردی و البتره دیگرر هنرهرای
ادبی ،ازو قلههای غزل فارسی است .یکی از آرایههای بالغی قرآن که حافظ از آن بهرره بررده ،تهکرم یرا
نزاهه است که در این مقاله به تفصیل بررسی شدهاست .نزاهه یا تهکم از مقولۀ طنز است و در ادب فارسی،
استه گریخته در دیوان شاعران سلف رخ مینماید ،ولی ویژگی سبکیشان نیست؛ زیرا فراوانی زیادی ندارد.
در دیوان حافظ ،این ویژگی سبکی با بسامد زیاد دیده میشود که آیرونی هم نامیده شدهاست.

واژههای کلیدی :قرآن ،حافظ ،شعر ،تهکم ،مجاز ،طنز ،بالغت ،ادبیات ،سبک ،هنر.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

ahmad.zakeri94@gmail.com
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 .1مقدمه
یکی از ابعاد قرآن ،بُعد هنری آن است که آرایههای ادبی را در بر مریگیررد .برا برآمردن
وورشید قرآن ،ادبیات مسلمانان در هر زبانی دگرگون گردیده .در حروزۀ ادبیرات فارسری،
بزرگانی چون فردوسی ،ناصروسرو ،سنایی ،واقانی ،عطار ،سعدی ،موالنا ،حافظ همگی از
این آب حیات سیراب گردیدند و پرتوافشانی کردند .اگر به قرآن از دیدگاه هنرری و ادبری
نگریسته شود ،دربردارندۀ انواع آرایههای زبانی چون بیان و معرانی و بردی اسرت کره در
بالغت و فصاحت ،سرچشمه و الهامبخش ادیبان بودهاست.
 .7از مجاز تا آیرونی
یکی از آرایههای زبانی و ادبی قرآن ،هنر تهکم یا مجاز به عالقۀ تضاد است که به «نعرل
وارونه زدن» هم تعبیر میشود و بیشتر برای طنز به کار میرود .تهکم در لغرت بره معنری
فسوس داشتن و دست انداوتن آمده است (معرین .)1129 :7991 ،بستانی ( )491 :1492معنری
اصلی واژه را وودبزرگبینی و تبختر میداند و مینویسد« :اَلتَّهکُم :اَلتَّبَختُر بَطَراً وَ أیُّ حردیُُ

الرّالُ فِی نَفِسه» .اراانی ( )41 :1911نخستین بار بدون اینکه عنوان واصی به ایرن آرایره
بدهد ،آن را زیرمجموعۀ تشبیه میشمارد و میگوید:
نوعی تشبیه است که در آن چیزی از افعال ،سبب ضد آن میشود ،مثل اینکه بگوییم
«حسن من حیُ قصر االسائه»؛ شاعر در اینجا به ظاهرِ عبارت و طریقرۀ معررو آن
قان نیست ،بلکه در نفس ابدی ،نیکی را مصور داشته و در بخیلی اود و در مقام ذم،
ستایش را تصور کردهاست و این سازش دادن حسن و زیبایی با ضد آن؛ بهشرطیکه
سوءتعبیر سخن ،او را به زشتی نکشاند و برا بیران نیکرو و افسرون کرالم از رازهرا و
نهانیهای معنی پردهبردارد.

گروهی از اهالی نقد ادبی زبان فارسی ،تهکم را شاوهای از استعارۀ عنادیه دانستهاند و
بروی آن را کنایه یا مجاز عقلی و حتی آرایۀ بدیعی نام نهادهاند .نگارنده ،در مقالۀ حاضرر،
به بررسی چند دیدگاه و نتیجهگیری پرداوتهاست.
7ر .1در استعاره
«از فروع استعارۀ عنادیه ،استعارۀ تهکمیه است که در طنز به کار مریرود .در ایرن اسرتعاره ،ربر
مستعارله و مستعارمنه ،کمال تضاد است نه شباهت ،کره اسراس بحرُ اسرتعاره و تشربه اسرت»
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(شمیسا129 :1922 ،ر« .)121این استعاره ،شاوهای از استعارۀ عنادیه اسرت ...بره سرخن دیگرر ،در
استعارۀ تهکمیه ،کسی یا چیزی را به نام ضد آن میووانند» (عقدایی.)199 :1991 ،

در اینجا الزم است گفته شود که استعاره را فرزند تشربیه دانسرتهانرد ،درحرالیکره در
تهکم ،کوچکترین واه شباهتی واود ندارد ،بلکه پایۀ آن بر تضاد شباهت نهرادهانرد .بره
گفتۀ عالمه همایی «استعاره عبارت است از آنکه یکی از دو طر تشبیه را ذکر و طر دیگر را
اراده کرده باشند» (همایی.)792 :1911 ،

7ر .7در کنایه
بروی دیگر از منتقدان ادبی ،تهکم را شاوهای از کنایه برا عنروان تعرریا دانسرتهانرد و
گفتهاند« :تهکم عبارت است از آنکه کالم را بروال مقتضی ظاهر حرال ایرراد نماینرد از بررای
استهزا به مخاطب یا غیر او ،و یا از برای آنکه تعرض کند به چیرزی کره غضرب شخصری را در
حرکت آرد ...استهزا و تعریا را وشم گررفتن الزم اسرت در اغلرب مروارد» (حسرینی نیشرابوری،

142 :1999ر .)141در اای دیگر ،دربارۀ تهکرم مریوروانیم« :نروعی از کنایره ،تهکرم نامیرده
میشود ،و آن وقتی است که گوینده ،کلمهای را در معنی ضد آن به کار برد ...یا وقتی میوواهرد
کسی را سرزنش کند ،با کالمی حاکی از تحسین او را مورد وطاب قرار دهرد .ایرن نروع کراربرد،
معموالً حاکی از طنز است» (میرصادقی772 :1929 ،ر.)771

درحالیکه در کنایه ،ارادۀ حقیقت برای واژه یا عبارتی که در ماوض له به کار مریرود،
بیمان است .دیگر آنکه در کنایه ،عالقه یا قرینهای برای انصرا از حقیقت واود نردارد.
شفیعی کدکنی (197 :1999ر )199با تواه به دیدگاه سرکاکی ( )719 :1492در مفترا العلروم،
چنین مینویسد:
فرق میان کنایه و مجاز را دو امر دانستهاند :نخست اینکره منافراتی برا ارادۀ حقیقرت
ندارد ،اما در مجاز چنین نیست و در آن نمیتوانیم معنی حقیقی را بپذیریم .در مجراز،
همیشه قرینهای واود دارد برای من از ارادۀ حقیقت ،برعکسِ کنایه که در آن چیزی
واود ندارد .دوم اینکه در کنایه مبنای گفتار بر انتقرال از الزم بره ملرزوم اسرت و در
مجاز انتقال از ملزوم به الزم.

7ر .9در بدی
بعضی نیز تهکم را از مقولۀ دانشِ بیان بیرون برده و ازو صنعت بدیعی قرار دادهاند« :تواه
به این نکته الزم است که استعاره تهکمیه ،تحت عنروان تهکرم ،ارزء آرایرههرای بردیعی آورده
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میشود» (عقدایی .)191 :1991 ،احمد امین ( )971/9 :1922برای استعاره شردن تهکرم ،چهرار
شرط را الزم میداند .محییالدین درویش ( )999/7 :1917با اذعان به قرآنی بودن این آرایه،
آن را از مقولۀ علم بیان میداند ،ولی به نوعش اشاره نمیکند و مینویسد« :تهکرم عبرارت
است از ریشخند کردن متکبران در مخاطبه با واژگان عالی دربارۀ تحقیر آنان ،و با لفظ مژدگرانی
در اایگاه بر حذر داشتن آنان ،و با واژگان وعدهآمیز در هنگام وعید به آنان».

7ر .9در مجاز
باتواه به آنچه گذشت سزاوار است به دالیل زیر ،تهکم را از مقولۀ مجاز عقلی بشماریم:
الف) در مجاز ،واژه در غیر ماوض له به کار میرود و ارادۀ حقیقت در آن ناممکن است؛
بنابراین تهکم نمیتواند شاوهای از کنایه باشد.
ب) در مجاز ،هرگز قرینۀ مشابهت واود ندارد ،پس نمیتواند زیرمجموعۀ استعاره باشد
که وود چکیدۀ تشبیه است.
ج) چون لفظ در معنی حقیقی وود قرار نمیگیرد ،پس باید زیرمجموعۀ مجاز باشد نره
آرایههای بدی .
د) بیشتر منتقدان ادبی ،پس از اماواگرها و قرار دادن تهکم در مقولۀ اسرتعاره و کنایره و
بدی  ،سرانجام معتر به مجاز بودن آن شدهاند (شمیسا129 :1922 ،ر121؛ عقدایی.)191 :1991 ،
 .9تهکم از دیدگاه انواع ادبی
همانگونه که پیشتر در بیان دیدگاههای اهل نقد آمد ،تهکم مناسب طنز است .با تعریفی
که شفیعی کدکنی ( )91 :1929دربارۀ طنز میدهد (طنز عبارت است از تصویر هنرری ااتمراع

نقیضین) ،نگارنده باور دارد تهکم نیز شاوهای از طنز است .از کتاب انوارالربی ابنمعصروم
حسین نقل شدهاست که:
تهکم که آن را نزاهه نیز گفتهاند ،آن است که تهکرم وطراب کنرد مخاطرب را بره لفرظ
ااالل در موض تحقیر ،و بشارت در موق تحرذیر ،و وعرده در مکانرت وعیرد ،و مرد در
معرض سخریه؛ و ارباب ابداع گفتهاند بر هر اایی که به الفاظْ منزه از فحرش باشرد ،آن را
در این صفت نزاهه گویند و اگر فحش محا باشد ،هجا گویند» (آقا سردار ،بیتا.)147 :
در انواع ادبی شمیسا ( )721 :1922نیز طنز را از اقسام هجو میشمارد .نیکوبخت (:1992

 )92هم دربارۀ نوع ادبی تهکم ،اشاره میکند که «تهکم از تمام اسباب و ابزار هجا برتر است».
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نگارنده چندان با این نظریه موافق نیست؛ زیرا هجرا بررای تخریرب شخصریت افرراد
همراه با نام بردن از آنان و دشنامگویی است ،درحالیکه طنز برای اصرال رفترار ناپسرند
کسانی است که راه را اشتباه میروند ،نه آنکه تعمد داشته باشند .همچنین ،در طنز ،بحرُ
تخریب شخصیت و توهین در کار نیست؛ زیرا نام و نشانی از مخاطب داده نمیشود.
 .9آیرونی ()irony

االب تواه وواهد بود که به دو دیدگاه اهل نقد اروپاییها نیز پرداوته شود .تهکم ،استهزا،
یررا وارونررهگررویی را در زبرران انگلیسرری آیرونرری گفتررهانررد (حیرریم .)1799/1 :1499 ،در الررد دوم
فرهنگنامۀ ادبی دربارۀ آیرونی میووانیم« :آیرونری برگرفتره از واژۀ یونرانی  eironeiaبره
معنای ریا و بروال واق نشان دادن و در اصطال ْ شگردی است که با تواه به بافت مرتن ،بره
کالم یا واقعۀ ظاهراً صریح ،معنایی بسیار متفاوت میبخشد که در آن دریافتی کامالً مطایبهآمیرز

از ناهمخوانی واود دارد» (انوشه .)19 :1991 ،در دانشنامۀ نظریههای ادبی معاصر هم از قرول
ساموئل اانسون آمدهاست که آیرونی «در آن معنای کالم ،در تقابرل برا معنرای تحرتلفظری

کلمات قرار می گیرد» (مکاریرک .)19 :1999 ،و در فرهنرگ اصرطالحات ادبری آمردهاسرت کره
اصطال نعل وارونه زدن ،برای آیرونی مناسب و سزاوارتر است (داد.)9 :1992 ،
 .9نزاهه
همانگونه که پیشتر نوشتیم ،تهکم یکی از شگردهای قرآنی است .نخسین بار دو نروع از
تهکم در کالم وداوند الوهگری کرد :الف) تهکم در فعل مانند« :بَشِّر اللَّرذینَ کَفررُوا بِعرذاب

اَلیم» (توبه )9 :که با تواه به بافت آیه ،این نوع از بشارت ،انذار و تحرذیر را در برر دارد نره
مژدگانی را .تهکم در فعل (بَشِّر) در هفت آیه از سورههای دوان (آیۀ  )99و لقمان (آیۀ  )2و
ااثیه (آیۀ  )9و آلعِمران (آیۀ  )71و انشقاق (آیۀ  )79و توبه (آیههرای  9و  )99و نسراء (آیرۀ

 )199تکرار میشود .ب) نوع دوم ،تهکم در صفت را در بر میگیرد که یک بار رخ مینماید
آنجا که وداوند به کافر وطاب میکند« :ذُق اِنَّک انتَ العَزیزُ الکریمُ» (دوان.)99 :
پس از قرآن ،در میان بزرگان ادب فارسی ،بهاز حافظ ،کمتر سرایندهای را میشناسیم
که حتی برای یک بار از این پرتو قرآنی ،بهره گرفته باشد .شگفتا که تا زمان حافظ ،تعداد
چنین سرایندگان به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد.
نخستین مرتبه ،ناصروسرو قبادیانی ( )74 :1919در قصیدهای غرا سرود:
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ترا زا برره بررا انرردر بگشرراد فصرراحت

بربست زبان از طررب لحرن غروانیش

پیداست حکیم قبادیان ،فصاحت را برای زا از روی تهکم و استهزا به کار بردهاست؛ و
سنایی ( )1299 :1999دربارۀ یکی از بزرگان و ووااگان گوید:
دیگ ووااه ز گوشت ،دوشریزه اسرت

مطرررربخ او ز دود پرررراکیزه اسررررت

ووااه چون نان ورورد در آن موضروع

مرررور را آرزوی نرررانریرررزه اسرررت

واقانی ( )7 :1992به تبعیت از قرآن ،صفت کریم را برای لئیم به کار میگیرد:
پرریش مررا بینرری کریمررانی کرره گرراه مائررده

ماکیان بر در کنند و گربه در زنردانسررای

کمالالدین اسماعیل ( )421 :1999صاحبنعمتی را منادا میکند که
منعمرررررا شرررررکرهای انعامررررررت

بررره زبررران قلرررم نیایرررد راسرررت

دوش در انتظرررررار وعررررردۀ ترررررو

بررس کرره بنشسررتهام دلررم برواسررت

هرکرررره را لقمرررره در گلررررو گیرررررد

شررربت آبررش از تررو بایررد وواسررت

کمال الدین اسماعیل سخن را به درازا کشانده ولی انصافاً داد سخن دادهاست .در سدۀ
هشتم که روزگار زندگانی حافظ است ،دو سراینده را سرا دارم که از آرایرۀ تهکرم بهرره
استهاند؛ نخست ابنیمین فریومدی (بیتا )721 :در ظر صفت ،یک مورد دارد:
با هر که عهد بستی چون زلف وود شکسرتی

معلوم شد که هستی سرویل باوفایران

که وطاب «سرویل باوفایان» برای «عهدشکن» ،لطف طنز را دوچندان ساوتهاست.
دیگری عبید زاکانی (بیتا191 :ر ،)119سررحلقۀ طنزپرردازان و هجاگویران ،برهویرژه در
رسالۀ تعریفات مشهور به ده فصل (اَالِسفَهسراالر :انبراردزد؛ النرامحرم :اهرل و عیرال؛ الشریخ:
ابلیس) در تهکم سنگ تمام میگذارد.
 .1حافظ و تهکم
بر اهل ادب پوشیده نیست که ووااه شمسالدین محمد شیرازی به استنادِ از برر داشرتن
قرآن به «حافظ» نامور شد و وود بارها به این ادعا مهر تأیید میزند که:
قرآن ز بر بخروانی در چهرارده روایرت
عشقت رسد به فریاد گر وود بسان حرافظ
(حافظ)194 :1994 ،

ندیرردم ورروشتررر از شررعر تررو حررافظ

برره قرآنرری کرره انرردر سررینه داری
(همان)921 :
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حافظ با آشنایی و تعمّق در قرآن ،به معجزۀ هنرآرایی آن پی میبرد و از آن در کرالم
سحرآمیز وود بهره میگیرد .گزافه نیست که میگوید:
هیچ حافظ نکند در وم محرراب فلرک

این تنعم که من از دولت قررآن کرردم
(همان)179 :

او به دلیل آشفتگیهای ااتماعی روزگارش ،مشرب رندی را برمیگزید ،چون میدیرد
کارگزاران دولتی دینی و فرهنگی به فساد آلودهاند ،ریا و تزویر همه اا را فراگرفته ،اامعه
در منجالب بیعدالتی و فقر ااتماعی و اقتصادی و فرهنگی دستوپا میزنرد؛ پرس بایرد
این مرد قرآنی کاری بکند .یکی از ابزارهای امر به معرو و نهی از منکر در برابر صاحبان
زور و زر و تزویر ،طنز است؛ بنابراین حافظ نیز به شیوۀ قرآن مجیرد از تیر تهکرم بهرره
میاوید .تهکم به دلیل منزه بودن از دشنام و الفاظ زشت ،نزاهره نرام مریگیررد و بررای
اصال کژتابی های ااتماعی بسیار سودمند میافتد .تهکم طنزهای حافظ ،انرد نیسرت.
نگارنده می تواند ادعا کند اگر تهکمات سرایندگان سرشناس ادب فارسی را در یرک کفرۀ
ترازو نهند و از آنِ حافظ را در کفۀ دیگر ،بیتردید تهکمهای حافظ سنگینتر وواهد برود؛
لذا این آرایۀ قرآنیِ آشناییزداینده ،به سبب بسامد چشرمگیر در شرعر حرافظ ،بره ویژگری
شخصی سبک حافظ مبدل شدهاست.
مخاطبان حافظ در تهکم طنزهای او عبارتاند از :زاهد و شریخ و ناصرح و صروفی ،کره
همگی کارگزاران فرهنگی اامعه هسرتند و چشرم مرردم بره اعمرال و رفترار آنران دووتره
شدهاست و از آنان الگو میپذیرند .اگر از زاویۀ ساوتار زبان ،به تهکم طنزهای حافظ بنگریم،
مشخص میشود که بیشتر آنها در ترکیبات وصفی مورد وطاب و منادا شرکل مریگیررد و
این ساوتار صرفی و نحوی ،در سخنوری مؤثر است و مناسبترین شیوه به نظر میرسد.
نگارنده در این بخش از گفتار ،به بررسی نمونههای تهکمات حافظ میپردازد:
دیدۀ بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش

زین دلیری ها که من در کنج ولوت میکرنم
(همان)199 :

«ای کریم عیبپوش» ،ترکیب وصفی ر منادایی است که در کنار «دیدۀ بدبین بپوشان»
ووش میدروشد؛ زیرا اگر کریمْ عیب پوش باشد ،دیدۀ بدبین ندارد ،پس این منرادا بررای
استهزا و از مقولۀ طنز است .نکتۀ زیباتر در این تهکم ،تلمیح آن به آیهای نورانی از قررآن
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کریم است که میفرماید« :وَ اذا مَروُّا بِالعقو مَروَّا کِراماً» (فرقان)27 :؛ آری! چشمپوشی از لغو و
لغزش ،کرامت و بزرگواری میطلبد .برای یافتن موصو کریم عیبپوش بهتر آن است به
وود حافظ مرااعه کنیم تا دانسته شود کریم عیبپوش کدام شخصیت ااتماعی است:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزهسرشت

که گناه دگران بر تو نخواهرد نوشرت
(همان)191 :

میبینیم که منظور حافظ از کریم عیبپوش ،کسری ارز زاهرد نیسرت .البتره ترکیرب
وصفی مورد وطاب (ای زاهد پاکیزهسرشت) به دلیل عیباویی از رندان و آزادگان اامعره،
تهکمی و طنزی دیگر است؛ مگر میشود پاکیزهسرشت بود و عیباویی کررد .حرافظ در
اایی دیگر ،از ودا میوواهد که آینۀ ادرا زاهرد تیرره شرود ترا نتوانرد عیربارو باشرد
(ورمشاهی:)999 :1911 ،
یا رب آن زاهد وودبین که بهاز عیب ندید

دود آهررریش در آیینرررۀ ادرا انرررداز

گاه حافظ برای آنکه وود را در مظانّ اتهام عیباویی و وودوواهی قرار ندهرد ،از ورود
هم مایه میگذارد .در اصال امروزیها ،وودزنی میکند تا دهان متهم را ببنند (همان:)491 :
بیا که فسحت این کاروانه کرم نشرود

به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

زهد زاهد و فسق حافظ هر دو از اهت واروننمایی و تهکم است .در بیت دیگری نیز
این وودزنی دیده میشود (همان:)491 :
زاهد از کوچۀ رندان به سرالمت بگرذر

تا ورابت نکنرد صرحبت بردنامی چنرد

سالمت زاهد و ورابیِ همنشینی با رندان هم از آن حر هاست کره مریدانریم .نکترۀ
سزاوار تواه آن است که حافظ برابر آیینمندی تهکم ،همیشه متهم را با واژگان مثبرت و
اااللی وطاب میکند و وود را با کلمات منفی ،اما همین کلمات منفی نیز در نزد عاقالن،
همان نعل وارونه است که به قول عموم «عاقالن دانند!» .و گاه زاهد را با الفاظ اااللری و
منزه از ناسزا ،به ناآگاهی از اسرار اهان هسرتی مرتهم مریکنرد .ترکیربِ وصرفیِ «زاهرد
عالیمقام» ،آنهم در برابر «رندان مست» در بیت زیر ،ووش نشستهاست:
راز درون پرررده ز رنرردان مسررت پرررس

کاین حال نیسرت زاهرد عرالیمقرام را
(همان)192 :

زاهد پشیمان را ذوق باده وواهد کشت

عرراقال مکررن کرراری کرراورد پشرریمانی
(همان)1712 :

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ 14/

زاهد عالیمقام در مقام نادانی از راز درون پررده ،و عاقرل در مقرام منرادا و پشریمانی،
تهکمهای پرمغزی را در بر دارد .چگونه میتوان عالیمقام بود و ناآگاه از اسرار پشتپررده
و همچنین عاقل بود و کاری کرد که پشیمانی بار آورد؟!
یکی دیگر از مخاطبان تهکمهای حافظ ،شیخ و پیر و مرشد قوم است .چون حافظ برا
زاهد و فقیه سر سازش ندارد ،واژۀ شیخ میتواند وطاب به اینان هم باشد.
فقیه مدرسه دی مست برود و فتروا داد

که می حرام ولی به ز مال اوقا است
(همان)729 :

 .2تهکم با شیخ
حافظ به وود نپوشید این ورقۀ میآلود

ای شرریخ پاکرردامن معررذور دار مررا را
(همان)171 :

با آنکه برای طنز «شریخ پاکردامن» در بیرت اویرر ،کلمرات دیگرری همچرون «پرا
پا دامن» یا «آن پا دامن اینجا» نقل میشود ،ولی به قرینۀ مصراع اول همۀ صورتها،
همان «پا دامن» صحیحتر مینماید .ترکیب وصفی اضافی «نان حالل شیخ» هم در بیت
زیر ووش میدروشد:
ترسم که بهرهای نبررد روز بازوواسرت

نرران حررالل شرریخ ز آب حرررام مررا
(همان)77 :

«نان حالل شیخ» با «شیخ پاکدامن» کمال مطابقت را دارد.
گاهی حافظ بهاای زاهد و شیخ ،از واژۀ ناصح استفاده میکند؛ چه ،آمران به معرو و
ناهیان از منکر را باید در میان این الیۀ ااتماعی است:
ناصحم گفت بهاز غم چه هنر دارد عشرق

برو ای ووااۀ عاقل هنری بهتر از این؟
(همان)799 :

میبینم که «ووااۀ عاقل» ترکیب لفظی مثبت و تکریمی است ،اما فعل «بررو» نشران
میدهد که ترکیب یادشده از گونۀ طنز و تهکم است.
پارهای دیگر از تهکمات حافظ ،ظاهر تحسینآفرین و سپاس دارند ،ولری معنری آن را
نمیدهند ،همچون:
گفتی از حرافظ مرا بروی ریرا مریآیرد

آفرین بر نفست باد که ووش بردی بوی
(همان)497 :
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هزار شکر که یاران شرهر بریگنرهانرد

من ارچه عاشقم و رند و مست و نامهسریاه

(همان)947 :

«آفرین»« ،ووش بردنِ بوی»« ،هزار شکر»« ،بیگنهاند» برای انتقادکنندگان برر حرافظِ
عاشق و رند ،از صد ناسزا بدتر است.
بروی دیگر از طنز و تهکمات حافظ ،به پدیدۀ طبیعی برمیگردد .در این صورت ،تعداد
کلمات اااللی یا ترکیباتیِ نزاهه از یک مورد فراتر میرود؛ مانند:
آن همه ناز و تنعّم که وزان میفرمرود

عاقبررت در قرردم برراد بهررار آوررر شررد

شکر لله که به اقبرال کلرهگوشرۀ کرل

نخوت باد دی و شوکت وار آورر شرد
(همان)192 :

«ناز و تنعم» ،آنهم با فعلِ اااللیِ «فرمودن» برای «وزان» ،و نیرز «نخروت براد دی و
شوکت وار» ،از استهزا ،چه میتواند باشد؟ یا:
چه شکر گویمت ای ویل غم عفا هللا

که روز بیکسی آور نمریروی ز سررم
(همان)494 :

شکر گفتن برای غم و دعا کردن برای آن به پیشگاه حقتعالی ،تلخندی ااودانه را در
بر دارد .شوربختانه ،این آرایۀ هنری ،پس از حافظ هم آنگونه که شایسته بود ،مورد تواه
قرار نگرفت .در اینجا ،به دو مورد از شاعر پرآوازۀ زبان فارسی در کشمیر میپردازم:
به بزم می پرستان محتسب وروش عزتری دارد
که چون آید به مجلس شیشه والی میکند ارا را
(غنی کشمیری)1 :1917 ،

از اهل سرخن کرس بره قلنردر نرسرد

در شررعر برره او عرفرری و سررنجر نرسررد

هر مصرع او بس که بلند افترادهاسرت

ترسم کره بره او مصررع دیگرر نرسرد
(همان)121 :

این مقاله را با اشاره به قرآن شروع کردم و با تلمیح دیگری به قرآن به پایان میبرم:
پیراهنرری کرره آیررد از او برروی یوسررفم

ترسررم برررادران غیررورش قبررا کننررد
(حافظ)997 :1994 ،

صفت «غیور» برای برادران بیحمیت حضرت یوسف(ع) کره پیرراهنش دریدنرد و او را در چراه
انداوتند و تهمت گرگ ووردگی بر او نهادند ،از همان طنزهای حافظ است.
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 .9نتیجه
9ر .1حافظ یگانه سرایندهای است که از آرایۀ تهکم در بسامدی قابل تواه ،سود بردهاست.
9ر .7آرایۀ تهکم یا نزاهه ،نخست از قرآن سرچشمه گرفتهاست.
9ر .9حافظ به رموز ادبی و هنری قرآن بیش از دیگر سرایندگان شعر فارسی آشنایی دارد.
9ر .9تهکم از نوع ادبی طنز است و در بالغت از گونۀ مجاز عقلی به حساب میآید.
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