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 مضامین مشترک در تهکّمات حافظ و جامی

 

 

 

 ناصر فرنیا 

 

 

 

 عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی ارومیه

 

 
 

در لغت به معنی ریشخند است و در اصطالح علم بدیع، نوعی طنز و انتقاد  مکُّته چکیده:

ستایند امّا در باطن، منظور تحقیر و توبیخ آن شخص شدید است که در ظاهر کسی را می

توان گفت که تا حاال شود امّا به جرأت میباشد. در دیوان اغلب شاعران تهکُم دیده میمی

ین صنعت ادبی برای کوبیدن مخالفان خود بهره نبرده است کس به استادی حافظ، از اهیچ

ی ادبی مبتنی بر سبک و هیچ کس نیز به استادی جامی در تقلید و به کارگیری این آرایه

-و سیاق حافظ، عمل ننموده است امّا در جواب این سؤال که چگونه این ادّعا اثبات می

و جامی و سپس به تحلیل تهکّمات گردد ابتدا به ذکر برخی از مشترکات غزلیات حافظ 

پردازیم. حافظ از تهکّم برای کوبیدن مخالفان فکری و حکومتی ها میموجود در غزلیات آن

ی حشمت و جاهش در نزد سلطان حسین خود و رواج افکار مالمتی و جامی نیز با همه

حقایق و کوبیدن  ی تهکُّم برای بیانبایقرا و وزیر دانشمندش، امیر علی شیر نوایی از آرایه

های زاهدان ریایی و رواج افکار نقشبندیه بهره برده است. در این تحقیق ضمن بیان دیدگاه

برخی از محققّان در مورد مشرب فکری حافظ و جامی، چهار مضمون مشترک در تهکّمات 

ها با عناوین اوّل بی فایدگی زهد خشک و دوّم ریاکاری و منافق بودن اکثر واعظان و آن

هّاد، سوّم، فریفته شدن زُهّاد به طاعات و عبادات خویش و ندیدن عیوبشان و چهارم ز

 ترجیح رندی بر زهد و صوفگیری ذکر گردیده است.

 تهکُّم ـ غزل ـ حافظ ـ جامی کلید واژه:

 

 

 مقدمه

 

ستایند انتقاد شدید است که در ظاهر، کسی را میاست و در اصطالح بدیعی، نوعی طنز و « ریشخند»تهکُّم در لغت به معنی 

توان گفت که تا شود امّا به جرأت میامّا در باطن، منظور ریشخند و تحقیر آن است در دیوان اشعار اکثر شاعران تهکُّم دیده می

یز به استادی جامی ی ادبی برای بیان مقصود خود بهره نبرده است و هیچ کس نحاال هیچ کس به استادی حافظ از این آرایه

ای را بهتر از تهکُّم در کاربرد این مضمون ادبی از حافظ متأثر نگردیده است. شاید در عصر حافظ و خفقان موجود آن هیچ آرایه

های خود را بازگو نماید و پیام تلخ خود را به مخاطبان ی آن بتواند انتقادها و نارضایتیتوان پیدا نمود که شاعر به وسیلهنمی
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رساند. زیرا که انتقاد صریح از عمّال حکومتی و زهّاد ریاکار به غیر از انزوا و نابودی شاعر چیز دیگری را دربرنخواهد داشت ب

 گوید:زند و مینماید و گاهی به حکام طعنه میاستفاده را می نهایت خود از این صنعت ادبی رندانهبنابراین حافظ با زیرکی 

ــه     ــال کل ــه ا ب ــه ب ــزد ک ــکر ای ــه ش ــلگوش  ی گ

 

ــد     ــر شـ ــار آخـ ــوکت خـ ــا دری و شـ ــوت بـ  نخـ

 

 (.222، ص 611بیت سوم، غزل »               

 گوید: رار داده و می ریایی را مورد حملهو گاهی نیز زاهدان 

 عیــب رنــدان مکــن ای زاهــد پــاکیزه سرشــت     

 

ــت    ــد نوشـ ــو نخواهنـ ــر تـ ــری بـ ــاه دگـ ــه گنـ  کـ

 

فرصت مناسبی برای انداختن تیرهای انتقادات  ابیات خود استتار نموده و متر صدحافظ همانند تیراندازی ماهر در پس سنگر 

های باالی خود در این زمینه ظ، جامی است که انصافاً با تواناییفخویش به مخالفان و مزوّران است. از جمله مقلّدان شایسته حا

م و کشمکش نبوده است و از معدود شعرایی است ی حافظ پر تالطی وی مانند دورهق بوده است هرچند که عصر و دورهموفّ

وی نیز به انتقاد پرداخته است امّا بااین اختالف که روی انتقادات وی با امّا که از جاه و جالل مناسبی برخوردار بوده است 

رخی از مشترکات حکومت در این تحقیق برای اثبات این ادّعا ابتدا به ذکر ب عمال و حکامزاهدان و صوفیان مزوّر است تا با 

 پردازیم.ها میغزلیّات آن ذکر مضامین مشترک موجود درغزلیّات حافظ و جامی و سپس به 

 ه. ش( 277 -297فکر و اندیشه حافظ )

سرای ایران در  رن هشتم هجری و از نوابغ ادبی و عرفانی جهان است وی معاصر با الدین محمّد حافظ بزرگترین غزلشمس

توان مشاهده مبارزالدین محمّد و شاه شجاع است و در اشعار وی به وضوح روحیه  لندری و تأثیر مالمتیه را میحکومت امیر 

کرد وی در غزلیّات خود از سعدی، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی و خیام و خا انی تأثیر پذیرفته است و با هنرمندی تمام 

گیری از هنر ی با محتوای عرفانی عاشقانه و بهرهینموده و با سرایش غزلهارا ابداع « سبک واال»سبک مخصوص به خود به نام 

توان در غزلیات وی پیدا نمود وی به وفور با القاب و تهکّمات را می طلب توان گفت که بهترین حسنشاعری خود به جرأت می

 گیرد.تهزا و انتقاد میها را به اسشود و آنور میچون صوفی، رند، زاهد، شیخ و واعظ به ریاکاران حمله

ی شیراز از لحاظ مشرب عرفانی چنان که از خالل خواجه»گوید: دکتر خطیب رهبر در مورد مشرب فکری حافظ این چنین می

کنند و از نام گفتار او مشهود است به طریقه مالمتیان تعلّق دارد که در اخالص و دوری از ریا و تظاهر و نفاق سخت کوشش می

های جویی بر دیگران گریزانند و معتقدند که طریقت، جز خدمت به خلق نیست و ریاضتاوین و شهرت و سلطهو نشان و عن

شمارند و سعیشان در آن است که مرکب سرکش دشواری را که حاصل آن ناتوانی و فرسودگی تن و روان است درست نمی

 (.22: 6210 )خطیب رهبر،« نفس بد فرمای را رام کنند و به تسلیم وادارند

این لحن خواجه را که در »گوید: دکتر بیژن مرتضوی نیز در مورد لحن عنادی واستهزاءآمیز در غزلیات حافظ این چنین می

-ی شمول این لحن عنادی و استهزاءرود ولی چون دامنهحقیقت تظاهر لفظی و بیانی مشرب مالمتی و  لندری او به شمار می

است. برشمردن آن  او ط به زیرکی و رندی وبیان نیشدار خواجه و خوی ظریف و شوخ و منتقدآمیز اعم از موارد مزبور و مربو

ی چاشنی مالمتی و  لندری ناشی از مجموع عقاید و آرا در عداد ممیّزات اصلی مشرب حافظ الزم بوده؛ همان طور که خصیصه

شکن و مشرب عمیق و وسیع انتقادی و شخصیّت بت و اخال یّات خواجه است. این خصیصه نیز )لحن عنادی و استهزاءآمیز( از

 (.601: 6221 ،)مرتضوی« گیردسنّت برانداز او سرچشمه می

 نماید که:دکتر عبدالحسین زرّین کوب نیز در مورد طنز و نیشخند حافظ اینچنین اظهار نظر می
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نماید. در همان حال که با اشک و دعای نیمه زند و به ظالم فریبکار دندان خشم میمی ندانهرحافظ به زاهد ریاکار نیشخند »

یی از فنا و کند. مثل خیام در هر  دم نشانهاش را ترک نمیآلودهی خوابشب سروکار دارد. لبخند شک و نگاه حیرت چهره

دوران خونین  شنود. پریشان و نابسامانی یکیی از دنیای جان میالدین رومی در هر نوا، ترانهبیند و مثل جاللزوال جهان می

 (.221 :6212 )زرّین کوب،« کندآلود امید و نشاط او را سست نمیگناه

به دو « صوفی»ی ی مهم دیگر این است که کلمهنکته»گوید: استاد مسعود فرزاد نیز در مورد حمله حافظ به صوفیان چنین می

به کار رفته است. صوفی به معنی مذموم، کسی معنی مخالف یکدیگر )یعنی گاهی بد و گاهی خوب( در دیوان غزلیّات حافظ 

کشد ولی در میخواری و شاهدبازی در نهان ابایی کند و به اصطالح جانماز آب میکند؛ تظاهر به تقوا میاست که ریا و تزویر می

 ندارد:

 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

 

 «ای بسا خر ه که شایسته آتش باشد 

 

 (.  221: 6211 ،)فرزاد                                                                            

 گوید:چنین می نگری در عصر حافظ اینی دکتر محمّد معین نیز در مورد رواج تظاهر و  شر

نه تنها متظاهر به صالح و فضیلت بلکه حافظ در عصر خویش با تنگ نظریها و افکار محدود رودررو بود. بسیاری از معاصران او »

نمود و از این رو ها، خام میدار نجات و هدایت همگان بودند و شور و غوغا داشتند. در نظر شاعر ژرف بین این ظاهرنگریداعیه

مودن داد که زهد و پرهیز نفروشند و به طاعت خویش عجب و غرور نداشته باشند و در گمراه نزاهدان ریایی را هشدار می

« غافل نشوند -پذیردکه فقط عشق و اخالص محض بی هر نوع توجّه به غیر را می -دیگران اصرار نورزند و از بازی غیرت ایزدی

 (.110: 6211)معین، 

 ی جامی: فکر و اندیشه

ارف شاعر آثار ه. ش( از عرفا و شعرای بزرگ ایران در  رن نهم هجری است. از این ع 261 -212نورالدین عبدالرحمان جامی )

زیادی بر جای مانده است که در حقیقت همگی به نوعی تقلید و الهام از کار شعرای  بل از خودش چون سعدی، حافظ، 

خا انی، عرا ی، نظامی و ... است. امّا باید گفت که در دیوان غزلیّاتش در تک تک ابیاتش اسلوب و رنگ اشعار و روح حافظ را 

به تقلید از حافظ است که به وفور در میان ابیات « تهکّم»ها، کاربرد صنعت ادبی ی بارزترین آنجملهتوان مشاهده نمود. از می

شود وی نیز همانند حافظ ریاکاران را آمیز در شعر فارسی، دیده میغزلیّاتش بر سبک و سیاق حافظ، استاد سرودن اشعار تهکّم

 زند.ها طعنه میاند و بدانخوبا القابی چون زاهد، صوفی، واعظ، شیخ و ... می

رود در میان گمان نمی»گوید: دکتر غالمحسین یوسفی در مورد جایگاه و اعتبار جامی در میان حکومت هم عصر وی چنین می

ی نورالدّین عبدالرحمن جامی در روزگار خود با حشمت و احترام زیسته باشد. البته او شاعر شاعران فارسی زبان کسی به اندازه

رف و دانشمندی نامور و دارای آثار معتبر بود. امّا در شهر هرات و در عصر تیموریان و جامی، به مناسبت آبادانی و مرکزیّت و عا

، بایقرا اند. سلطان حسیناند که هیچ یک به اشتهار و اعتبار جامی نایل نشدهزیستهعلمی و فرهنگی، فضال و علمای بسیاری می

از پایمردی و  داشت که وزیران و بزرگان درگاه او اغلب تیموری، چندان به جامی توجّه و ارادت پادشاه  درتمند و ادب پرور

 کردند.شفاعت جامی در نزد پادشاه برای حصول درخواستهای خود استمداد می

ظیر شاگردی به بزرگ علم و ادب در آن زمان خود به جامی ن جامیر علی شیر نوایی وزیر نامور و دانشمند سلطان و حامی و مروّ

 (.211: 6212، )یوسفی« نموداستاد احترام می

 گوید:دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در مورد جامی و جایگاه شاعری او چنین می
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کرد. با این گاه از آن اظهار مالل میدید و گهای بلند داشت امّا در حقیقت شاعری را فرود شأن خویش میجامی در شعر آوازه»

سرآمد معاصران خویش بود. غالب اشعار جامی، چیزی جز تقلید از امیر خسرو دهلوی و حافظ و  -بیش و کم –ری همه در شاع

توان دریافت. گذشته از ها تحوّل فکر و ذوق شاعر را میی آننظامی و سلمان ساوجی و دیگران نیست. با این همه از مطالعه

ی وحدت وجود را به درستی و رد. هیچ یک از شاعران  دیم صوفی، اندیشهو در بیان مقاصد صوفیّه روشنی خاصی داا این شعر

 (.212 :6212، اند )زرین کوبروشنی او بیان نکرده

 گوید:ا نیز در مور دسبک غزلیّات جامی چنین میسدکتر سیروس شمی

اند که در زمانی  رار گرفتهشوند، یعنی ی تحوّل محسوب میبه نحوی از شاعران دوره بابا فغانیحقیقت این است جامی و »

دهند. امّا هایی از سبک جدید را نشان میسبکی )عرا ی( در حال تحوّل به سبکی دیگر )هندی( است و از این رو البته، نشانه

 (. 612 :6212، )شمیسا« اندالشعرای سبک عرا ی گفتهاین مورد در اشعار جامی بسیار نادر است، به همین دلیل او ر خاتم

 گوید:اسماعیل حاکمی نیز در مورد جامی چنین می دکتر

او را به حقّ، آخرین استاد بزرگ شعر فارسی باید شمرد که بعد از بزرگترین  که ای بلند دارد چنانجامی، در شعر مرتبه»

: 6216، )حاکمی« گوی  رن هفتم و هشتم در ایران ظهور کرده است و در مقامی  ریب به آنان  رار گرفته استاستادان پارسی

62.) 

 تهکُّم   

 (. 1222نامه، جلد پنجم، ص )لغت« تهکُّم، در لغت به معنی مسخرگی کردن، ریشخند، تند برخورد کردن است»

نما است، دارای غربت نوعی طنز، انتقاد، طعنه وسرزنش تند است. تهکُّم در حقیقت نوعی متنا ض»بدیع:  علم اما در اصطالح

ی اول جنگ، رستم از اسفندیار ت. مثال، در داستان رستم و اسفندیار، از شاهنامه، هنگامی که در مرحلهاست و دو بعدی اس

 گوید:خواند و میگریزد. اسفندیار به طعنه رستم را )شیر جنگی( میخورد و به کوه میشکست می

ــد   » ــاه شــ ــو روبــ ــی چــ ــیر جنگــ ــرا شــ  چــ

 

ــد       ــاه شــ ــگ کوتــ ــرا چنــ ــنگش چــ  «ز چــ

 

 (.21)بدیع از دیدگاه زیباشناسی، وحیدیان کامیار: ص        

اساس تهکُّم بر ضدید و مباینت لفظ و معنی استوار است؛ یعنی ظاهر کالم بر تعریف و تمجید و ستایش شخص یا چیزی 

را کافور بنامند. در ای را عا ل و زنگی ماند که دیوانهکند، در حالی که حاکی از تحقیر و استهزاء است و این بدان میداللت می

اند. چنان که  رآن کریم نیز به منظور استهزاء مشرکان و کافران و اهل عذاب، با الفاظ بشارت و اجالل مورد خطاب  رار گرفته

ب بچش عذا: ذُقْ إِنَّک أَنت الْعَزِیزُ الْکرِیمُ»فرماید: ی دخان خداوند خطاب به آنان این چنین میسوره 11ی ی شریفهدر آیه

 (.160: 6221)خرم دل، « دوزخ را که تو عزیز و حکیم هستی

اند اند امّا هیچ کدام به اندازه و به شایستگی حافظ از آن بهره نجستهرا به کار برده« تهکُّم»اغلب شاعران در اشعار خود صنعت 

 و هیچ کسی نیز مانند جامی در تقلید مفاهیم آن از سبک و سیاق حافظ موفق نبوده است. 

تهکُّمات موجود در غزلیّات بیان مضامین مشترک در اینجا ابتدا به ذکر برخی از مشترکات غزلیّات حافظ و جامی و سپس به 

 پردازیم:شاعر میدو 

 الف( برخی از مشترکات غزلیّات حافظ و جامی  

هایی غزلیّات آنان استقبالیی، امیر خسرو دهلوی و کمال خجندی است واز جامی در غزل پیرو حافظ، سعدی، اوحدی مراغه

 پردازیم:او از حافظ می و ا تفاهایها کرده است. امّا بیشتر از همه از حافظ متأثّر شده است. که در اینجا به ذکر تضمین
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ــد 6 ــوند همـــه طوطیـــان هنـ  . شـــکر شـــکن شـ

 

ــی    ــه مـ ــه بنگالـ ــه بـ ــی کـ ــد پارسـ ــن  نـ  رودزیـ

 

 (.222رهبر: غزل )غزلیّات حافظ، خطیب                         

 ضمین جامی:ت 

ــعر   » ــر ش ــه بح ــافظ ب ــت زورق ح ــه رف ــا ک ــر ج  ه

 رود ز خراســان بــه شــاه فــارس   نظــم تــو مــی  

 

ــفینه   ــامی ســ ــی  جــ ــه مــ ــو ز دنبالــ  رودی تــ

ــی    ــه مـ ــه بنگالـ ــارس بـ ــعرا و ز فـ ــر شـ  «رودگـ

 

 (.112)غزلیّات جامی، یغمایی: غزل             

ــا2 ــا ایّهــ ــا . اال یــ ــاً و ناولهــ ــا ی ادر کاســ  الســ

 

ــاد مشــکلها    ــی افت ــود اول ول ــه عشــق آســان نم  ک

 

 (.6)غزلیّات حافظ، غزل       

 چو افتد مشکلی جامی بـه سـا ی گـوی چـو حـافظ     »

 

ــا   ــا ایّهــ ــا  اال یــ ــاً و ناولهــ ــا ی ادر کاســ  «الســ

 

 (.602ایی: غزل م)غزلیّات جامی، یغ            

ــا   ــوت دلهـ ــا  ـ ــوت جانهـ ــد  ـ ــل باشـ ــراب لعـ  شـ

 

ــا»  ــا ایّهــ ــا یاال یــ ــا الســ ــاً و ناولهــ  «ادر کاســ

 

 (.601)همان،                     

 گــویم چــرا هــم آخــر بــود لکمشــ عشــق اول ز چــو

 

 هـا که عاشـق آسـان نمـود اول ولـی افتـاد مشـکل       

 

 (.602)همان،          

 

 . مضمون برافروختن جام و به کار شدن کار6

 ســــا ی بــــه نــــور بــــاده برافــــروز جــــام مــــا 

 

ــان     ــار جه ــه ک ــو ک ــرب بگ ــا  مط ــام م ــه ک ــد ب  ش

 

 (.66خطیب رهبر، غزل  -)غزلیّات حافظ                

ــا   ــام مـ ــه کـ ــه دور فلـــک شـــد بـ ــا کـ ــا ی بیـ  سـ

 

ــا   ــام مــ ــس جــ ــروع ده از عکــ ــید رافــ  خورشــ

 

 (.22)غزلیّات جامی، یغمایی: غزل               

 

 . مضمون حزین بودن خاطر وشعر تر انگیز بودن2

ــزین       ــه ح ــاطر ک ــزد خ ــر انگی ــعر ت ــی ش ــدک  باش

 

ــد     ــین باش ــتم و هم ــی گف ــن معن ــه از ای ــک نکت  ی

 

 (.616)غزلیّات حافظ، خطیب رهبر، غزل                
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ــد، خــوش کــن دل جــامی را   ــر شــعر خوشــت بای  گ

 

ــزد      ــر انگی ــعر ت ــی ش ــد ک ــزین باش ــه ح ــاطر ک  خ

 

 (.216ایی: غزل غمی، یم)غزلیّات جا            

 خود زدن. آزمودن بخت خویش و اتش به رخت و پخت 2

 ایـــم در ایـــن شـــهر بخـــت خـــویش مـــا آزمـــوده

 

ــویش    ــت خ ــه رخ ــن ورط ــد ازی ــید بای ــرون کش  بی

 

  (.216حافظ، غزل  غزلیات)          

ــدرون   ــوز انـ ــو، وز سـ ــراق تـ ــز فـ ــت کـ  و ـــت اسـ

 

ــه همــه رخــت و بخــت خــویش    ــنم ب ــش درافک  آت

 

 (.216)همان، غزل            

ــان   ــبیح و طلیسـ ــاحب تسـ ــه صـ ــب کـ ــای لـ  بنمـ

ــه  ــامی بـ ــا  جـ ــون مـ ــو رهنمـ ــق مشـ ــهر عشـ  شـ

 

 در وجــه نقــل و بــاده نهــد رخــت و پخــت خــویش 

 ایــم در ایــن شــهر بخــت خــویش    مــا آزمــوده 

 

 (.121)غزلیّات جامی، یغمایی: غزل          

 . مشک فشانی و جوان شدن دوباره1

 نفـــس بـــاد صـــبا مشـــک فشـــان خواهـــد شـــد »

 

ــد     ــد شـ ــوان خواهـ ــاره جـ ــر بـ ــر دگـ ــالم پیـ  عـ

 

 (.611)غزلیّات حافظ، خطیب رهبر: غزل               

ــد     ــد شـ ــده روان خواهـ ــم از دیـ ــون دلـ ــاز خـ  بـ

 

ــد     ــد ش ــان خواه ــه فش ــژه خوناب ــر م ــمم از ه  چش

 

 (.211یغمایی: غزل  -)غزلیّات جامی          

ــامی را     ــوش ج ــرّم و خ ــو خ ــد از رخ ت ــه دی ــر ک  ه

 

ــد     ــد ش ــاره جــوان خواه ــر ب ــر دگ ــاین پی ــت ک  گف

 

 (.211)همان، غزل              

شود که حافظ همان ابیات را با ای که احساس میبینیم به گونهبا توجّه به اشعار مذکور به صراحت پیروی جامی را از حافظ می

 پردازیم:ها میاها اکنون به ذکر تهکُّمات آنفها و ا تلحن دیگری سروده است. پس از مشاهده این تضمین

 حافظ و جامی:غزلیّات تهکّمات در مضامین مشترک ب( 

 نماییم:به دلیل تلخیص مطلب، تهکُّماتی را که در غزلیّات هر دو شاعر دارای مضامین مشترک یا نزدیک به هم هستند ذکر می

 . بی فایدگی زهد خشک:1

ــان رود     ــر عنـ ــان بـ ــر عنـ ــه روز حشـ ــم کـ  ترسـ

 

ــه   ــیخ و خر ـ ــبیح شـ ــرابتسـ ــد شـ ــواری رنـ  خـ

 

 (.211غزل  1)غزلیّات حافظ، خطیب رهبر: غزل بیت        
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ــت   ــرد روز بازخواســــ ــرفه نبــــ ــم صــــ  ترســــ

 

ــا    ــرام مـــ ــیخ ز آب حـــ ــالل شـــ ــان حـــ  نـــ

 

 (.66، غزل 2)همان بیت               

ــی     ــر محرومـ ــد غیـ ــوفی نباشـ ــبحه وارد صـ  ز سـ

 

ــامقبول خــود بــر خلــق نشــمارد    کــز آن جــز ورد ن

 

 (.111غزل  1ت ) غزلیّات جامی، یغمایی: بی            

ــدام  ــذارش کـــه مـ ــورد مـــی بگـ  مـــدّعی گـــر نخـ

 

 ی زهــــد مشــــوش باشــــدخــــاطر از وسوســــه 

 

 (.212غزل  2) همان، بیت             

خشک تأکید دارند و معتقدند که در روز حساب و کتاب شاهین  دحاصلی زهفایدگی و بیدر ابیات مذکور از شاعران بر بی

 ای نبرد.ایستد و تسبیح بر خر ه پیشی نگیرد و صرفهخوار مقابل هم میترازوی اعمال زاهد خشک و رند شراب

 . منافق و ریاکار بودن واعظان و زهاد و ...7

 کننــدواعظــان کــاین جلــوه در محــراب و منبــر مــی 

 مشـــکلی دارم ز دانشـــمندان مجلـــس بــــازپرس   

ــی   ــاور نمــــ ــا بــــ ــد روز داوریگوییــــ  دارنــــ

 

 نـد کنرسـند آن کـار دیگـر مـی    چون بـه خلـوت مـی    

ــه ــی    توب ــر م ــه کمت ــود توب ــرا خ ــان چ ــدفرمای  کنن

ــی    ــار داور م ــل در ک ــب و دغ ــه  ل ــاین هم ــدک  کنن

 

  (.611غزل  6 -2)غزلیّات حافظ، خطیب رهبر، بیت        

 دلــق صــد پــاره و ســجّاده صــد رنــگ بــه دوش      

 

ــاد      ــام افتـ ــه ایـ ــه اعجوبـ ــه چـ ــابین کـ ــیخ مـ  شـ

 

 (.112غزل  2)غزلیّات جامی، بیت             

ــد ــی اســــت     زاهــ ــا عجــــب مرغــ  شــــهر مــ

 

ــه   ــرده ز دانــــــــ ــبیحدام کــــــــ  ی تســــــــ

 

 (.121غزل  1)همان، بیت             

 شــیخ شــهرت جــوی رعنــا را تماشــا کــن کــه چــون

 

ــام را      ــب عـ ــد فریـ ــاهر شـ ــاص ظـ ــاس خـ  در لبـ

 

  (.12غزل  1)همان، بیت           

ــب   ــه عیـ ــوده بـ ــه آلـ ــز و مدرسـ ــهر کـ  مفتـــی شـ

 

 ســـازدســـاکن صـــومعه شـــد تـــا چـــه هنـــر مـــی 

 

 (.221غزل  2)بیت                     

گران تأکید دارند و دو چهره و شویم که هر دو بر ریاکاری و تظاهر و نفاق موعظهدر ابیات مذکور از هر دو شاعر متوجّه می

نمایان های تقوا اند و با جامهدر نظر حافظ نصحیت گویان ریاکار که در محراب مسجد بر کرسی وعظ نشسته منافق هستند.

مهمی که برای من وجود دارد  پردازند. مسئلهشوند همین که در خلوت  دم نهند به آن کار دیگر )کارهای خالف شرع( میمی

 کنند.این است که این افراد چرا به جای تشویق دیگران به توبه کردن خودشان از اعمال بدشان توبه نمی
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 . فریفته شدن زهّاد به طاعت خویش:3

ــاد پـــاکیزه سرشـــت  عیـــب رنـــدان  مکـــن ای زهـ

 

ــت       ــد نوشـ ــو نخواهنـ ــر تـ ــران بـ ــاه گـ ــه گنـ  کـ

 

 (.20غزل  6خطیب رهبر، بیت  -)حافظ               

 عیــب حــافظ گــو مکــن واعــظ کــه رفــت از خانقــاه  

 

 پــای آزادی چــه نبــری  گــر بــه جــایی رفــت  رفــت  

 

 (.22غزل  1)همان، بیت                                 

 زاهــد خــودبین کــه بــه جــز عیــب ندیــد یــا رب آن 

 

 ی ادراک انـــــــدازدود آهـــــــش در آیینـــــــه  

 

 (.622غزل  1)بیت            

ــروش     ــو مف ــت گ ــن عظم ــناس ای ــخته ش ــظ ش  واع

 

ــکین منســــت     ــلطان دل مســ ــه ســ  زان منزلگــ

 

 (.221غزل  1)همان، بیت              

ــقان را منکـــر اســـت   واعـــظ افســـرده، ســـوز عاشـ

 

ــرق آه    ــواهمش روزی ز بـ ــوخت خـ ــر بسـ ــا منبـ  بـ

 

 (.622غزل  1: بیت یی)غزلیّات جامی، یغما            

 معتقــــــد خــــــویش بــــــود شــــــیخ شــــــهر

 

 خــــــاک بــــــر ایــــــن معتقــــــد و، معتقــــــد 

 

 (.116غزل  1)همان، بیت              

 ای پارســاچنــد خــود را پــیش مــا  یمــت نهــی     

 

ــا    ــازار مـ ــت در بـ ــی نیسـ ــی را رواجـ ــود فروشـ  خـ

 

 (.11غزل  2)همان، بیت               

ها نباید کنند که آناند و توصیه میدر ابیات مذکور هر دو شاعر به غرور و فریفته شدن زاهدان به اعمال خودشان هشدار داده

عبادت خود را مقبول و عبادت دیگران را مردود بدانند زیرا که پذیرش آن عبادات بستگی خلوص نیّت عابد و پذیرش آن در 

رق ق نکنیم/ جامه کس سیه دلق خود ازگوید: ما نگویم بد و میل به ناحباشد و باز به  ول حافظ که میحدیّت میدادگاه ا

 (.212غزل  6نکنیم )حافظ، بیت 

 (.162دل، ص )تفسیر نور، خرّم« کشدنفس گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی: تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا»

 رندی بر زهد و صوفیگری ریایی:. ترجیح 4

 زاهــد ار، رنـــدی حـــافظ نکنـــد فهـــم چـــه شـــد  

 

ــد      ــرآن خواننـ ــه  ـ ــوم کـ ــزد از آن  ـ ــو بگریـ  دیـ

 

 (.612غزل  60)حافظ، خطیب رهبر، بیت             

ــت    ــذور اسـ ــرد معـ ــدی نبـ ــه رنـ ــد ار راه چـ  زاهـ

 

ــد     ــدایت باشـ ــوف هـ ــه مو ـ ــت کـ ــق کاریسـ  عشـ
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 (.622غزل  1)همان، بیت              

ــه در ازل   ــدان کــ ــت رنــ ــن مالمــ ــافظ مکــ  حــ

 

 نیــــاز کــــردمــــا را خــــدا، ز زهــــد ریــــا بــــی  

 

 (.622غزل  1)همان، بیت           

ــی    ــا مــ ــن کجــ ــوفی افکــ ــی صــ ــندمــ  فروشــ

 

ــایی     ــد ریـــ ــت زهـــ ــابم از دســـ ــه در تـــ  کـــ

 

 (.211غزل  1)همان، بیت               

 بـــه شــــیخ شــــو، ای ســـالک کرامــــت جــــوی  

 

ــت      ــت کرامـ ــطبه را طا ـ ــد مصـ ــه رنـ ــتکـ  نیسـ

 

  (.212غزل  2)غزلیّات جامی، یغمایی: بیت             

 ســـخن ز صـــفوت صـــوفی و زهـــد زاهـــد چنـــد  

 

ــب     ــواه طلــ ــدان دُرد خــ ــفوت رنــ ــفای صــ  صــ

 

 (.622غزل  1)همان، بیت               

ــه نیســت   ــدان چــه فروشــیم  ک ــه رن ــد ب  شــیوه زُه

 

 ی مَــی ســبحه صــد دانــه مــا    نــرخ یــک جرعــه   

 

 (.21غزل  2)همان، بیت                 

ــا  ــه ســــر منــــزل فنــ ــه بُــــرد راه بــ  زاهــــد نــ

 

ــرد    ــود کــ ــار وجــ ــل بــ ــون تحمّــ ــاره چــ  بیچــ

 

 (.111غزل  1)همان، بیت              

رند در اصطالح متصوّفان و عرفا به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعیّنات وجوبی ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از »

 (.221: 6220)سجادی، « رسدسرافراز عالم و آدم است که مرتبت هیچ مخلو ی به مرتبت او نمیخود دور کرده و 

را به مثابه گریز « رند»در اشعار هر دو شعر مرام رندی بر زهد و صوفیگری ریایی ترجیح داده شده است و دلیل گریز زاهد از 

 اند.ک جرعه مَی بی ارزش دانستهاند و صد دانه سبحه زاهد را در مقابل یشیطان از  رآن دانسته

 تحلیل و استنتاج

ستاید امّا تهکّم در لغت به معنی ریشخند است و در اصطالح علم بدیع، نوعی طنز و انتقاد شدید است که در ظاهر، کسی را می

شود امّا کسی به استادی حافظ برای بیان نمایند. تهکّم در آثار اغلب شاعران دیده میدر باطن، وی را تمسخر و سرزنش می

مقاصد اجتماعی و دینی خود از آن بهره نگرفته است و کسی نیز به استادی جامی در تقلید و به کارگیری این صنعت ادبی 

متعصّب حکومتی و زُهاد  حکام و عمالمبتنی بر مضامین و سبک و سیاق حافظ نبوده است. حافظ از تهکّم برای کوبیدن 

ی جاه و منزلتی که در نزد امرای زمان خود داشته است از تهکّم برای حمله به ر استفاده کرده است و جامی نیز با همهریاکا

ریاکاران متظاهران بهره جُسته است. محور و پیامد مشترک هر دو شاعر در تهکّماتشان عبارت است از: اول( بی فایدگی زهد 

واعظان و زُهّاد، سوّم( فریفته شدن زهّاد به طاعت خود و ندیدن عیوب خود و چهارم خشک، دوّم( ریاکار و منافق بودن اکثر 

 ترجیح رندی بر زهد و صوفیگری ریایی. 
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