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یکی از راههاي شناخت عمق و غناي غزل حافظ میتواند استفاده از نظریات نوین باشد؛
بنابراین در جستار حاضر مجموعه غزلهاي طنز و حسبحال حافظ با استفاده از
نظریهي «زبانشناسی نظاممند نقشگراي هالیدي» که در تجزیهوتحلیل متون گفتاري،
نوشتاري ،ادبی و سبکشناسی کاربرد فراوانی دارد ،بررسی و تحلیل شده است .در این
غزلها و براساس تئوري ارزیابی که یکی از سه نظام تشکیلدهندهي نقش بینافردي
است و در ریزنظام نگرش ،سه حوزهي احساسی «تأثیر ،قضاوت و قدردانی» قابلطرح
است ،بیشترین بسامد صفتها بهترتیب در حوزهي داوري ،تقدیر و انفعال کاربرد دارند.
این نکته نشان میدهد که حافظ در این غزلها از واژههایی که بیانگر احساسات و
فرایند ذهنی واکنشها باشد ،کمتر استفاده کرده و درمقابل ،بیشترین استفاده را از
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واژههاي بیانگر ارزیابی رفتار بشري برده است .ازسویی بسامد صفاتی که در نقشهاي
غیرتوصیفی به کار رفتهاند ،بیشتر از صفاتی است که نقش توصیفی دارند و علت این
امر ،بزرگنمایی ،تأثیرگذاري و بالغت بیشتر است .نتیجهي فوق بیانگر این است که
کاربرد صفات در غزلهاي حافظ ،با فرانقش بینافردي در دستور نقشگراي هالیدي
انطباق دارد؛ بنابراین با استناد به بسامد دقیق نقشِ استخراجشده از این غزلها ،اطالعات
مفید و ارزندهاي در قالب جدول و نمودار ارائه شده است.

واژههای کليدی :غزل حافظ ،صفت ،هالیدي ،تئوري ارزیابی ،زبانشناسی نقشگرا.
 .1مقدمه
به نظر میرسد که در پهنهي زبان و ادبیات فارسی ،گفتن و نوشتن از حافظ بهدلیل فراوانی
و گستردگی پژوهشهاي انجامیافته تکراري باشد؛ چون تاکنون زندگی و شعر این
سرایندهي بزرگ ،موضوع تحقیقات و نوشتههاي بسیاري قرارگرفته است و پژوهشگران
متبحّري از زوایاي گوناگون ،غزلها را موردکاوش قرار دادهاند؛ بااینحال ژرفاي سخن
حافظ سبب شده است تا دریافت جان کالم وي دشوار باشد و پژوهشهاي بیشتر
ضروري بنماید .ازسویی ،استفاده از نظریات زبانشناسی ،که در بررسی و تحلیل متون
ادبی و سبکشناسی کاربرد فراوانی دارند ،یکی از شیوههاي دستیابی به زوایاي پنهان
غزلهاي حافظ است .ازجمله نظریات زبانشناسیکه در تجزیهوتحلیل متون مورداستفاده
هستند ،نظریهي زبانشناسی نظاممند نقشگرا ()Systemic Functional Linguistic
است .این نظریه در بررسی و تحلیل سبکشناسی متون ادبی ،در پی آن است که
ارزشهاي مشترک میان مخاطب و تولیدکنندهي متن (گفتاري یا نوشتاري) را بررسی و
تعامالت زبانی را با حضور انتزاعی گوینده با مخاطب واکاوي کند و چگونگی تأیید یا رد،
شور و هیجان ،تحسین و انتقاد و سبک و روش بهکاررفته را براي تأثیر بر مخاطب ،تحلیل
و هنجارهاي ارتباطی در متن را ارزیابی نماید ()Martin and White, 2005: 6؛ بنابراین
نویسندگان این پژوهش برآنند تا دریابند که صفات مورداستفاده در غزلهاي طنز و
حسب حال حافظ تا چه میزان با تئوري ارزیابی از فرانقش بینافردي انطباق دارند و این
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انطباق چه ارتباطی با موضوع غزلها برقرار میکند؛ درنتیجه نتیجهي این پژوهش میتواند
در تبیین سبک شعري حافظ براساس دستور نقشگرا ،مؤثّر واقع شود .همچنانکه به اشاره
بیان شد ،غزلهاي انتخابی جامعهي آماري موردبررسی این پژوهش ،غزلهاي طنز و
حسبحال بوده که در جاي خود دربارهي دلیل این گزینش توضیح داده شده است.
 .1.1پيشينهی تحقيق
تاکنون پژوهشهاي فراوانی ،چه بهصورت کتاب و چه بهشکل مقاله ،دربارهي غزلهاي
حافظ انجام شده است که هر یک گوشهاي از ظرایف این اشعار را بازگو کردهاند؛ ولی
اثر مستقلی که بهصورت همهجانبه ،ویژگیهاي زبانی و دستوري را در این اشعار بررسی
کند و به نتیجهاي کلی دربارهي شیوهي زبانی و دستوري حافظ رسیده باشد ،دیده نشده
است .همچنین هیچ اثري با موضوع موردنظر این پژوهش انجام نگرفته است؛ اما آثار
گوناگونی در پیوند با نظریهي زبانشناسی هالیدي وجود دارند که در این جستار بهعنوان
پیشینهي کار مورداستفاده قرار گرفتهاند .مجتبی منشیزاده و طاهره ایشانی ( ،)1395کتابی

را از مایکل هالیدي و رقیه حسن با عنوان زبان ،بافت و متن ،جنبههایی از زبان در
چشماندازي اجتماعی -نشانهشناختی ترجمه کردهاند که به تبیین نظریات زبانشناختی
هالیدي و حسن پرداخته است .میترا قمرزاده و مرضیه صناعتی در مقالهاي با عنوان
«بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی ازمنظر دستور نقشگراي هالیدي» ،گروه

اسمی مفعولی را در 100بند /جملهي تصادفی برگرفته از رمان چراغها را من خاموش
میکنم ،اثر زویا پیرزاد ازمنظر دستور نقشگراي هالیدي بررسی کردهاند .در مقالهي
مذکور ،میزان همسوییِ گروه مفعولی با طبقهبنديها و تحلیلهاي مطرح در فرانقشهاي
تجربی ،بینافردي ،متنی و همچنین تأثیر حضور و عدمحضور نشانهي مفعولی «را» در
تعیین جایگاه و نقش این گروه موردپژوهش قرار گرفته است .فردوس آقاگلزاده (،)1384
در مقالهاي با عنوان «کاربرد آموزههاي نقشگرا در تجزیهوتحلیل متون ادبی» غزلی از حافظ
را تحلیل کرده است .معصومه امیرخانلو ( ،)1394در مقالهاي با عنوان «سبکشناسی غزلیات
حافظ بر اساس فعل رویکرد نقشگرا» افعال صدغزل حافظ را در چارچوب دستور
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نقشگراي هالیدي بررسی کرده است .در مقالهي فوق ،بیان شده که حافظ در غزلهاي
عاشقانه و قلندرانهي خویش ،از فرایندهاي مادي که بر بیان دنیاي بیرون داللت دارد ،بیشتر
از سایر فرایندها بهره برده است و فرایندهاي کالمی در غزلهایی با فضاي مناظرهگویی و
روایی ،در کنار سایر عناصر روایت به کار رفتهاند .تقی پورنامداریان و طاهره ایشانی (،)1389
در مقالهاي با عنوان «تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبانشناسی
نقشگرا» مبحث انسجام را در غزلی از حافظ تحلیل کردهاند.
از دیگر آثاري که در آن ،متون ادبی با استفاده ازنظریهي مذکور بررسی شدهاند و
میتوانند به درک موضوع کمک کنند ،مقالهي «تحلیل گفتمان شعر پنجره از فروغ فرخزاد
ازمنظر زبانشناسی سیستمی -نقشگرا» ( ،)1395از شروین خمسه است که شعر یادشده
را تحلیل کرده است .مریم صالحینیا و زهرا روحی( ،)1390در مقالهاي با عنوان «بررسی
انتقادي نظریهي سیستمی – نقشگراي هالیدي در نقد شعر معاصر فارسی» به نقد شعر
معاصر براساس نظریهي هالیدي پرداختهاند .ستاره مجیدي ( ،)1390در مقالهي «ساخت
اطّالع در زبان فارسی در چارچوب نقشگراي نظاممند و دستور نقش و ارجاع» این نظریه
را به کار گرفته است .نعمتاللّه ایرانزاده و کبري مرادي ( )1394در مقالهاي با عنوان
«بررسی شعر یادداشتهاي درد جاودانگی قیصر امینپور بر اساس نظریه نقشگراي
هالیدي» این اثر را بررسی نمودهاند .مهران مهاجر و محمد نبوي ( ،)1393نیز در کتاب
بهسوي زبانشناسی شعر به بررسی این نظریه پرداختهاند.
 .۲مباحث نظری
نظریهي زبانشناسی نظاممند هالیدي« :نقشگراست؛ زیرا معنا را اساس قرار میدهد و
یک دستور است؛ چون تعبیري معنایی از صورتهاي زبانی به دست میدهد و باألخره
نظاممند است؛ زیرا شبکهاي درهمتنیده از انتخابهاي معنایی و دستوري است».
(مجیدي .)186 :1390،ازطرفی این زبانشناسی ،سیستمی معنامحور است و هالیدي
( )Hallidayاز طریق آن تالش دارد تا معناهاي خاص را با واژگان و معانی عام از
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رهگذر دستور زبان بکاود و ترفندهاي زبان را بشناساند .نظریهي زبانشناسی نظاممند
نقشگراي هالیدي ،داراي سه فراکارکرد متنی ( ،)Textualاندیشگانی ( )Ideationalو
بینافردي ( )Interpersonalاست .در دستور نقشگرا و بینافردي ،زبان نقش ویژهاي دارد
و «به کار برقراري ،حفظ  ،تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی میپردازد .دراینراستا بخشی
از هر متن ،داللت بر کنش متقابل افراد درگیر در ارتباط دارد .در اینجا معنا همچون شکلی
از کنش مطرح می شود و طی آن گوینده یا نویسنده به کمک زبان ،عملی را نسبت به
شنونده یا خواننده صورت میدهد .به بیان دیگر مشارکان کنش زبانی در چارچوب
نقشهاي ارتباطیاي که زبان آفریده است ،با هم رابطهاي برقرار میکنند و در این رابطه،
هریک ایفاگر نقشی میشود ،خبري میدهد ،فرمانی میدهد ،سؤالی میپرسد و انجام
خدماتی را پیشنهاد میکند .اینکه این نقشها چگونه توزیع میشوند ،بستگی به چگونگی
بافت ارتباط کالمی و جایگاه هریک از مشارکان در آن بافت دارد .این همه ،فراکارکرد
بینافردي زبان را رقم میزند( ».مهاجر و نبوي.)36 :1393 ،
 .1 .۲تئوری ارزیابی
تئوري ارزیابی ( )Appraisal Theoryکه در این پژوهش اساس کار نگارندگان قرار
گرفته ،یکی از سه نظام تشکیلدهندهي نقش بینافردي است که سه ریزنظام نگرش
( ،)Attitudeمشارکت ( )Engagementو درجهپذیري ( )Graduationرا دربردارد .این
تئوري میتواند بهعنوان یک نظام بینافردي در سطح معنایی گفتمان قرار بگیرد .نگرش با
احساسات بشر ازجمله واکنشهاي احساسی ،قضاوت رفتار و ارزیابی عوامل و پدیدهها
مرتبط است و این ریزنظام به سه حوزهي احساسی تأثیر ( ،)Affectقضاوت ()Judgement
و قدردانی ( )Appreciationتقسیم میشود .حوزه تأثیر مربوط به تفسیر واکنشهاي
عاطفی ،حوزهي قدردانی براي تفسیر ارزش اشیا ازجمله پدیدههاي طبیعی و
فعلوانفعاالت و حوزهي قضاوت ،مربوط به منابعی براي ارزیابی رفتار با توجّه به اصول
هنجاري مختلف است .نگرش دربارهي داوري و تقدیر این است که به آنها از دید
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محتوایی نگریسته شود تا ما را از جهان احساسات متداول به دنیاي احساسات نامتداول
با ارزشهاي حاکم بر جامعه سوق دهد .داوري از قواعد و مقررات حاکم بر محیط
اطراف نشئت میگیرد و تقدیر به احساسات از دیدگاه ارزش پدیدهها میپردازد؛ بنابراین
برخی از این ارزشگذاريها در سیستم تمجیدوتحسین قرار میگیرند؛ اما انفعال با ثبت
احساسات مثبت و منفی ارتباط دارد.
 .1نگرش

تئوری ارزیابی

 .2مشارکت

 .3درجهپذیری

 . 1تقدیر /قدردانی

 .2داوری /قضاوت

 .3تأثیر /انفعال
((احساسات)

ازطرفی نگرش شامل آن دسته از مفاهیم و معانی است که نویسنده یا گوینده توسط آنها
ارزشهاي چندگانه و ارزیابیهایی را نسبت به مخاطبان با فرایندها و با اشاره به واکنشهاي
عاطفی یا نظامهاي فرهنگی ابراز میدارد ))Martin and White, 2005: P.35-46

تأثیر یا انفعال ،فرایندهاي ذهنی واکنشها و ویژگیهاي پدیدهها با توجه به عواطف
است .قضاوت یا داوري ،ارزیابی رفتار بشري با اشاره به مجموعهاي از هنجارهاي اخالقی
است؛ بنابراین داوري زمانی به کار برده میشود که گوینده برخی از رفتارهاي یک شخص
را با اشاره به رفتار و تمایالت او قضاوت و ارزیابی میکند .قدردانی یا تقدیر ،سیستمی
است که با آن پدیدهها و فرایندها سنجیده میشوند و ارزشهایی را دربرمیگیرد که تحت
ل زیباییشناسی یا یک گروه غیرزیباییشناسی ،سبب ارزشگذاري اجتماعی
یک گروه ک ّ
است و خود شامل مفاهیمی همچون پرمعنی و مضر است ،درحالیکه داوري ،رفتارهاي
انسانی را ارزیابی میکند .ازسویی تقدیر عمدت ًا به ارزیابی پدیدههاي طبیعی ،دستساختهها،
متون و همچنین سازههاي بسیار انتزاعی مانند برنامهها و سیاستها میپردازد و حتی ممکن
است انسانها نیز ازطریق تقدیر ارزیابی شوند .زمانیکه بیشتر بهعنوان موجودیت مستقل
به آنها نگریسته شود تا بهعنوان مخاطبی که رفتار میکند؛ مانند یک زن زیبا یا یک
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شخصیت کلیدي( .رک .همان .)69-56 :با توجه به تعاریف و مصادیق ارائهشده از
ریزنظامهاي نگرش و تطبیق آنها با دستور زبان فارسی ،استنباط نگارندگان آن است که
در این پژوهش ،واژههایی از نوع صفات در حوزههاي سهگانهي ریزنظام نگرش سنجیده
شوند؛ زیرا «صفت ،کلمهاي است که به اسم افزوده میشود تا حالت یا چگونگی آن را
بیان کند( ».ناتلخانلري )65 :1373 ،ازطرفی حوزههاي سهگانهي تقدیر ،داوري و انفعال
در تئوري ارزیابی ،چگونگی یا ویژگیهاي رفتاري یا ظاهري پدیدهها و انسان را
میسنجند و قضاوت میکنند و این موارد ،منطبق بر مفهوم صفت بیانی در دستور زبان
فارسی است« .صفت بیانی ،صفتی است که همراه اسم و اغلب پس از آن میآید و آن،
چگونگی و مشخصات اسم را ازق بیل رنگ ،قد ،شکل ،وضع ،حجم ،مزه ،اندازه ،مقدار،
ارزش ،فاعلیت ،مفعولیت و نسبت بیان میکند( ».انوري و گیوي .)144 :1396 ،صفات
با توجه به اینکه قبل از اسم و یا بعد از آن بیایند ،به دو نوعِ پیشین و پسین تقسیم
میشوند و صفات بیانی بنا بر تعریف ،از نوع صفات پسین هستند؛ بنابراین در این پژوهش
واژههایی از نوع صفت بیانی بررسی میشوند و صفات پیشین با مفاهیم «اشارهاي،
شمارشی ،پرسشی ،مبهم و تعجبی» در این محدوده قرار نمیگیرند .همچنین گاهی صفت
بیانی بهجاي اسم مینشیند و در همهي نقشهاي آن به کار میرود که در این پژوهش
این نوع صفات نیز در کنار صفات بیانی بررسی میشوند.
 .۳بررسی و تحليل غزلهای حافظ براساس تئوری ارزیابی
اشعار حافظ ازنظر موضوع ،بسیار متنوعاند .این تنوع موضوعی بیشتر در محور عمودي
ابیات دیده میشود؛ چون در محور افقی ،هر بیت یادآور نوعیِ غزل است .محمد
حجازيفرد ،نصراله امامی و علی سروریعقوبی در مقالهاي باعنوان «نگاهی تازه به سبک
غزلسرایی حافظ و طبقهبندي موضوعی غزلها» تقسیمبندي مبسوطی را از موضوعات
شعري در غزلهاي حافظ ارائه دادهاند .در این مقاله  486غزل دیوان حافظ ،مطابق با طبع
و تصحیح ناتل خانلري در یازده طبقهي موضوعی دستهبندي شدهاند .این طبقهبندي
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براساس خوانش و تحلیلی دقیق و علمی انجام شده و در این بررسیها هر غزل ازحیث
محتوا موردکاوش قرار گرفته و صرفنظر از معناي ظاهري ابیات ،تمامی شبکههاي افقی
و عمودي پیدا و پنهان آن بهلحاظ فرم و ساخت بررسی شده است؛ بااینحال بهواسطهي
سیالن معنی در شعر حافظ ،امکان جابهجایی اندک برخی از غزلها از طبقهاي به طبقهي
دیگر وجود دارد .موضوعات مختلف غزلها و تعداد آنها درهر موضوع ،عبارتاند از:
عاشقانه ( ،)157قلندري /مالمتی ( ،)88عارفانه ( ،)79مدحی ( ،)59فلسفی /کالمی (،)30
سیاسی /اجتماعی /انتقادي ( ،)22حسبحال ( ،)16اخالقی ( ،)13رثایی ( ،)11طنزآمیز
( )8و دعایی ( ،)3بنابراین در این پژوهش از این تقسیمبندي و دیوان حافظ ناتل خانلري
استفاده شده است .ازآنجاکه بررسی و تحلیل تمامی غزلها از حوصلهي این مقاله خارج
است ،تنها غزلهاي حسبحال و طنزآمیز بررسی و تحلیل شدهاند که البته بر مبناي آن
میتوان دیگر غزلها را با تنوع موضوعیشان بررسی و تحلیل کرد.
جدول شمارهی :1
غزلهاي طنز

477 - 374 – 225 – 154 – 147 – 135 – 115 – 45
جدول شمارهی :۲

غزلهاي حسبحال

– 334 – 330 – 325 – 286 – 285 – 236 – 40 – 31
392 - 376 – 375 – 352 – 351 – 348 – 336 – 335

ازآنجاکه تعداد غزلهاي حسبحال دو برابر تعداد غزلهاي طنزآمیز است ،این مسئله،
بررسی و تحلیل پژوهش حاضر را دقیقتر مینماید .همچنین تعریف و کاربرد طنز و
حسبحال می تواند نوعی نزدیکی موضوعی را میان این دو نوع غزل آشکار کند؛
بدیندلیل این دو موضوع شعري از میان موضوعات چندگانهي غزلهاي حافظ براي
بررسی و تحلیل انتخاب شدهاند .به عالوه وجه اشتراک طنز و حسبحال ،اشاره به مسائل
اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی و فکري است ،چنانکه علیاصغر حلبی در تعریف طنز
می نویسد« :طنز در اصطالح ادبی ،نوعی از آثار ادبی است که در برشمردن زشتیها و
رذایلِ فردي یا جمعی و آگاهاندن مردم از آنها میکوشد و اغلب غیرمستقیم و به تعریض
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و تلویح ،عیوب یا نقایص کسی یا جمعی را بازگویی میکند( ».حلبی)2 :1377 ،؛ بنابراین
در طنز بهشکل غیرمستقیم و بهشیوهي انتقادي به مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی و فکري
جامعه اشاره میشود؛ همانگونهکه در حسبحال به چنین مواردي پرداخته میگردد:
«حسبحال یا اتوبیوگرافی ( )Autobiographyبه آثاري اطالق میگردد که شرح حال
ف جریانهاي فکري ،سیاسی و
ن تحلیل و توصی ِ
افراد و رخدادهاي زندگی آنان ،ضم ِ
اجتماعی زمان ایشان به قل ِم خود آن اشخاص نوشته میشود( ».رزمجو.)208 :1372 ،
 .1 .۳غزلهای طنز ()Irony
غزلهاي طنزآمیز حافظ به نوعی شعر انتقادي محسوب میشوند؛ زیرا« :در شعر انتقادي،
شاعر معایب و نارسا -ییهاي اخالقی و رفتاري فرد یا اجتماع را بهصورت هجو یا به
زبان هزل و طنز بیان میکند( ».همان .)89 :حافظ در اینگونه غزلها سعی بر آن دارد که
بهطورغیرمستقیم ،وضعیت حاکم بر اجتماع زمان خود را موردسنجش و انتقاد قرار دهد.
دراینمیان گاهی از فرد و گاهی از اوضاع رنجیدهخاطر است و چون نمیتواند مستقیماً
اظهارنظر کند ،دست به دامان طنز میشود .محققی دراینباره معتقد است« :وقتی طنز پا
به میان مینهد ،نشانهي آن است که امید به حل مشکالت به کمترین درجهي خود
رسیده( ». ...اسالمیندوشن .)63-62 :1374 ،ازسویی طنز در غزلهاي حافظ از نوع لفظی
است نه ساختاري« :در طنز لفظی مطلبی بیان میشود که در تعبیر آن معنیِ نهانیِ عبارت،
اهمیت دارد و با آنچه گوینده ظاهراً اظهار میدارد ،فرق میکند .چنین بیان طنزآمیزي
معمو ًال متضمن اظهار آشکار یک حالت یا ارزشیابی و درنظرداشتن یک حالت یا
ارزشیابی کامالً متفاوت است( ».حلبی .)5 :1377 ،ازطرفی در هریک از غزلهاي طنز
حافظ ،یک یا چند عنصر از عناصر ساخت طنز دیده میشود؛ عناصري ازقبیل ناهماهنگی
میان شخصیت با کردار و گفتار فرد ،مثل نسبتدادن صفت مست به فقیه ،چون فقیه،
عالِم علم فقه است و فقه «بهموجب تعریف ابوحنیفه ،عبارت است از علم به واجبات،
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مستحبات ،محرومات و مکروهات( ».مصاحب :1391 ،ذیل فقه) و نوشیدن می و
مستشدن از محرومات و این بهمعناي نمادشکنی 1است که در غزل ( )45دیده میشود:
فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
(حافظ)106 :1359 ،

یا مسئلهي بهکارگرفتن واژهها در جایگاهی غیر از جایگاه اصلی خود( 2غزل :)115
آبـــی کــه خَضِـر ،حیات ازو یافـت

در میکـــده جـــو کــه جـــام دارد
(همان)246 :

که در این بیت ،آبِ حیات یعنی رمز جاودانگی عمر ،از جام شراب و آن هم با تأکید بر
بهرهمندي حضرت خضر (ع) از آن سرچشمه میگیرد .در غزلی دیگر ( )135دختر رز
(شراب) براي حضور آشکار در جمع ،از محتسب کسب اجازه میکند ،حال آنکه محتسب
یعنی« :نهی کننده از امور ممنوع در شرع و مأموري که کار او نظارت بر اجراي احکام
دین بود( ». ...معین :1357 ،ذیل محتسب) .حافظ در این غزل از واژهي محتسب به
گونهي مخالف معنی واقعی آن استفاده کرده و با این شیوهي طنزپردازي ،شخصیت
محتسب را به تعریض موردنکوهش قرار داده است:
دوستان ،دختر رز توبه ز مستوري کرد

شد سوي محتسب و کار به دستوري کرد
(همان)286 :

بهعالوه در غزل ( )147ارزش دلق را که نماد درویشی و سجاده را که نماد زهد و
تقواست ،با جام می ،برابر مینهد و چهبسا ساغر را ارزشمندتر میداند و این نمادشکنی
را براي ساخت طنز به خدمت میگیرد:
دمی با غم بهسربردن جهان یکسر نمیارزد

به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزد
(همان)310 :

شیوهي دیگر آن است که طنز با استفاده از عبارات متناقضنما شکل میگیرد
(غزل ) 154و حافظ از اینکه شراب را انکار کرده باشد ،برائت میجوید و اقرار میکند
که آنقَدَر عقل دارد که چنین کاري نکند .بهعبارتی انگار شراب را مخالف عقل میداند
و این درحالی است که عقل سلیم منکر شراب است:
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من و انکار شراب ،این چه حکایت باشد

غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد
(همان)324 :

همچنین است در غزل ( )225که به تعریض و کنایه ،طنزي لطیف میسازد و
غیرمستقیم آگاهی میدهد حال که بزرگان بخششی نمیکنند تا او بتواند بهاي شادنشینی
بهاره را بپردازد ،باید بهاي آن را با فروش خرقه مهیا کرد؛ زیرا این جامه در زیر خود،
گناهان بسیاري را پنهان داشته و افعال حرام بسیاري از صاحب خود دیده است؛ پس
پسندیده آن است که بهاي آن به خرید حرام دیگري ،چون شراب صرف شود:
قحط جود است آبروي خود نمیباید فروخت

باده و گل از بهاي خرقه میباید خرید
(همان)466 :

در غزل ( )374نیز از عنصر تعریض و کنایه براي ساخت طنز استفاده شده است:
شــاهد بخــت چــون کرشــمه کنــد

مــاش آیینــهي رخِ چــو مــهایــم

رنـــگ تزویـــر پـــیش مـــا نبـ ـوَد

شــیر ســرخایــم و افعــی ســیهایــم
(همان)764 :

غزل ( )477هشتمین و آخرین غزل طنزآمیز در دیوان حافظ است که شاعر در بیت
پایانی «طبق معمول در شیوهي طنزپردازي و انتقاد ،خود را شریک جرم فرامینماید».
(قیصري .) 1498 :1393 ،حافظ از پیران دستاربند نیست ،ولی در این بیت به کنایه،
آشفتگی دستار خود را نتیجهي شرابخواري بیشازاندازه میداند:
ساقی مگر وظیفهء حافظ زیاده داد

کاشفته گشت طرهء دستار مولوي
(حافظ)970: 1359 ،

طبق تئوري ارزیابی ،صفات موجود در غزلهاي طنزآمیز حافظ ازنظر ریزنظام
نگرش ،در سه حوزهي تقدیر ،داوري و انفعال بررسی میشوند که در هریک از این
حوزهها ،گاه در نقش توصیفی و گاه بهعنوان صفت جانشین اسم در نقشهاي دستوري
دیگر به کار میروند.
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 .1.1.۳صفات در حوزهی تقدیر و نقش وصفی
در غزل هاي طنز حافظ ،صفات «صاف ،سرخ ،ریش ،تمام ،انگوري ،دلکش ،بس ،دون،
گیتی نماي ،سیه ،معنوي ،پهلوي ،امن ،خسروي ،دنیوي ،عجب ،آذاري ،نوروزي ،صادق،
تر ،واژگون و سالخورده» نقش توصیفی دارند:
کنونکه برکف گل،جام بادهء صاف است

بهصدهزار زبان ،بلبلش در اوصاف است
(همان)106 :

رنـــگ تزویـــر پـــیش مـــا نبـــوَد

شـــیر ســـرخایـــم و افعـــی ســـیهایـــم
(همان)764 :

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کاي نور چشم من بجز از کِشته ندروي
(همان)970:

 .۲.1.۳صفات در حوزهی تقدیر و جانشين اسم
صفات عالوه بر نقش توصیفی میتوانند در نقشهاي دستوري دیگر نیز به کار روند؛
بنابراین صفات غزلهاي طنز در حوزهي تقدیر ،یعنی «تهی ،مستور ،شگفت ،آسان ،بهتر،
غلط ،موقوف ،پیر ،صعب ،خوش ،کِشته ،خراب و زیاده» در نقشهاي مسند ،متمم ،قید،
مضافالیه ،نهاد و شبهجمله به کار رفتهاند.
الف) مسند
گنـــــج در آستیـــــن و کیســه ،تهــی

جـــام گیتینمـــاي و خـــاک رهـــیم
(همان)764 :

ب) شبهجمله
خوش،وقت بوریايگداییوخواب امن

کاینعیش نیست روزي اورنگ خسروي
(همان)970 :

ج) متمم
دوستان دختر رَز توبه ز مستوري کرد

شــد پی محتسب و کار به دستوري کرد
(همان)286 :
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د) قید
بسآسانمینموداوّلغمدریابهبويسود

غلطگفتمکهاینطوفانبهصدگوهر نمیارزد
(همان)310 :

ه) مضافالیه و نهاد
بندهء پیــر مغانــم که ز جهلم برهاند

پیـــر مـــا هرچه کند عین والیت باشد
(همان)320 :

 .۳.1.۳صفات در حوزهی داوری و نقش وصفی
واژههاي «عاشقکُش مست ،مستانه ،شبخوان ،سلطانی ،بیداربخت ،قافیهسنج ،بذلهگو،
عیسوي و منصور» صفاتی هستند که در غزلهاي طنز ،نقش توصیفی دارند:
تیر عاشقکش ندانمبر دل حافظ که زد

اینقدر دانمکه از شعر َترشخون میچکید
(همان)466 :

شـــاه بیـــداربخت را هـــر شـــب

مـــا نگهبـــان افســـر و کُلـــهایـــم
(همان)764 :

شــاه منصــور واقــف اســت کــه مــا

روي همّــت بــه هــر کجــا کــه نهــیم
(همان)764 :

 .۴.1.۳صفات در حوزهی داوری و جانشين اسم
در این غزلها ،واژههاي «پاک ،گوشهنشین ،مدّعی ،همکار ،زردوز ،بوریاباف ،فقیه ،ساقی،
قلّاب ،صرّاف ،خوش ،حافظ ،زاهد ،محتسب ،حریف ،مطرب ،حسود ،میفروش،
جهانگیر ،دون ،رقیب ،شاد ،مشتاق ،حکیم ،معذور ،رند ،مفلس ،شاهد ،گوشهگیر،
شرمسار ،کریم ،غرقه ،نگهبان ،واقف ،گواه ،دشمن ،دوست ،مخمور ،نورچشم و آشفته»
در نقشی غیروصفی به کار رفتهاند.
الف) نهاد
ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد

کاشفته گشــت طرّه دستار مولوي
(همان)970:
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ب) مفعول
دشمنــان را ز خون ،کفن سازیـم

دوستــــان را قبــــاي فتـــح دهیــم
(همان)764 :

ج) مضافالیه
حدیث مدّعیان و خیــال همکـــاران

همان حکایت زردوز و بوریاباف است
(همان)107 :

د) متمم و مسند
زاهد ار راهبهرندي نبرد ،معذوراست

عشقکاريستکه موقوف هدایت باشد
(همان)324 :

 .۵.1.۳صفات در حوزهی انفعال و نقش وصفی
در غزلهاي طنز حافظ ،هیچ صفتی در حوزهي انفعال دیده نشد که نقش وصفی داشته
باشد.
 .۶.1.۳صفات در حوزهی انفعال و جانشين اسم
تنها دو صفت «حرام و دردمند» در حوزهي انفعال دیده میشوند که یکی در نقش مسند
و دیگري در نقش مضافالیه به کار رفتهاند.
الف) مسند
فقیه مدرسه ،دي مست بود و فتوا داد

که می ،حرام ولی بهز مال اوقاف است
(همان)106 :

ب) مضافالیه
بــــر سینـــهء ریـــش دردمنـــدان

لعلــــــت نمکــــــی تمـــام دارد
(همان)246 :

در  8غزل طنزآمیز دیوان حافظ ،مجموع  123صفت قابلبررسی در تئوري ارزیابی
وجود دارد که از این تعداد 40 ،واژه در نقش توصیفی و  83صفت جانشین اسم و در
نقشهاي نهاد ،متمم ،مفعول ،مسند ،قید ،مضافالیه و شبهجمله وجود دارند ،بهعالوه
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از 40واژهي توصیفی 26 ،واژه در حوزهي تقدیر و  14واژه در حوزهي داوري هستند و
از مجموع  83واژهاي که در نقشهاي غیرتوصیفی به کار رفتهاند 17 ،مورد در حوزهي
تقدیر 64 ،مورد در حوزهي داوري و  2مورد در حوزهي انفعال به کار رفتهاند.
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نمودار  :1فراوانی صفات در غزلهاي طنزآمیز در حوزههاي سهگانهي تئوري ارزیابی

 .۲ .۳غزلهای حسبحال
با استناد به تعریف رزمجو از حسبحال میتوان عناصر حسبحال را به شرح زیر بیان
کرد« :توضیح شرح حال فرد از زبان خود و بیان ویژگیها و خصوصیات شخصی ،بیان
رخدادهاي زندگی ،تحلیل و توصیف جریانهاي فکري ،تحلیل و توصیف جریانهاي
سیاسی و اجتماعی ،بیان خاطرههاي لطیف و خاص ،ادعاها و خودستایی نویسنده،
اظهارنظر یکطرفهي نویسنده ،پرداختن به موارد موردعالقه و یا مخالف نظر و سلیقهي
نویسنده و اشاره به موارد مهم تاریخی و اجتماعی» (رزمجو)208 :1372 ،؛ بنابراین در
محتواي ابیات غزلهاي حافظ که با موضوع حسبحال سروده شدهاند ،یک یا چند عنصر
از عناصر مذکور دیده میشود؛ عناصري که بهعنوان عناصر حسبحال در تعدادي از
غزلهاي حافظ دیده میشوند ،عبارتاند از :توصیف پدیدههاي اجتماعی ،اشاره به شرایط

 94ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،13شمارهی  ،3پاییز ( 1400پیاپی )49

اجتماعی ،اظهارنظر یک طرفه ،بیان احوال درونی ،ذکر اصل ناپایداري دنیا ،بیان بازگشت
به اصل بهعنوان خاستگاه همیشگی انسان ،اعتراف به سرگشتگی فکري ،سخنگفتن از
عدمشناخت مبدأ و مقصد ،بیان تجربهي گالبگیري و دلتنگی ناشی از ترک شیراز ،سفر
به یزد ،ادعا و خودستایی ،بیان کدورت میان حافظ و شاهشجاع ،بنابراین در بررسی 16
غزل حافظ که عناصر حسبحال در آنها مشهود است ،صفات بهکاررفته استخراج شد
و سپس با توجه به حوزههاي سهگانهي تقدیر ،داوري و انفعال ،این صفات در شش گروه
زیر دستهبندي گردید.
 .1.۲.۳صفات در حوزهی تقدیر و نقش توصيفی
صفات توصیفی این حوزه عبارتاند از« :عذب ،دَمادم ،رنگین ،محیط ،عجیب ،خانهپرور،
نازنین ،خوشنسیم ،رکنی ،طُرفه ،دون ،نوش ،ریش ،لختلخت ،خوش ،بسیار ،موجخیز،
تَر ،سُست ،سخت ،دور ،پیر ،زرکش ،نهان ،صاف ،روشن ،بد ،خجسته ،مهرافروز ،تمام،
خونافشان ،تلخ ،صوفی سوز ،شیرین ،دیرین ،مُشکین ،ویران ،عیان ،پریشان ،بیمار،
بیطاقت ،خرامان ،گریان ،درخشان ،دیوانه ،مسکین ،پنهان ،دراز ،معشوقهباز و شبانه».
گر خمر بهشت است بریزید که بیدوست

هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است
(حافظ)78 :1359 ،

از بسکه دســتمیگزم و آه میکشــم

آتش زدم چو گل به تن لختلخت خویش
(همان)588 :

معاشران ز حریـــف شبانــــه یادآریـد

حقــوق بنــدگی مخلصانــه یــاد آریــد
(همان)488 :

طراز پیرهن زرکشم مبیـن چون شمــع

که سوزهاســت نهانــی درون پیرهنــم
(همان)684 :

 .۲.۲.۳صفات در حوزهی تقدیر و جانشين اسم
واژههاي «خراب ،ایمن ،بستهنقاب ،پُر ،الزم ،کمتر ،حاللتر ،نامکرر ،بیش ،عیان ،مقدّر،
دلپذیرتر ،صدر ،ساکن ،شکاري ،کمانابرو ،کم و بیش ،سخت ،سست ،میسّر ،عزیز،
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خانگی ،شهریار ،پی دا ،اُولی ،مشغول ،کمترین ،آلوده ،تهی ،خامش ،پیوسته ،نیکنام ،گلچهر،
آرام دل ،رنگین ،روحانی ،دلدار ،چاالک ،دلپذیر ،راحت ،خرم ،هوادار ،غریب ،تازي،
گران بار ،آسان ،عاقل ،فرزانه ،آشنا ،بیگانه ،شکرانه ،وزیر ،خسته ،روان ،گرم ،ناتوان ،پیش،
مدام ،رقیب ،منعم ،بینصیب ،آخر ،باالبلند ،کوتاه ،کارساز ،خندهزنان و سنگدل» صفاتی
هستند که در نقشهاي غیرتوصیفی مانند نهاد ،منادا ،مسند ،مفعول ،قید ،مضافالیه و
متمم به کار رفتهاند.
الف) منادا
اي منعم آخــر بـــر خـــوان جودت

تــا چنــد باشیــم از بــینصیبـــان
(همان)768 :

ب) مفعول
خـــرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پـی جانان بــروم
(همان)719 :

ج) نهاد
خواهیکه سختوسست جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست وسخنهاي سخت خویش
(همان)588 :

د) مسند
غم غریبــی و غربـــت چو برنمیتابم

به شهر خـــود رَوم و شهریار خود باشم
(همان)676 :

ه) قید
معشوقه عیــان میگــذرد بر تو ولیکن

اغیــار همی بینـــد ازان بسته نقاب است
(همان)78 :

و) مضافالیه
چو بیـــد بر سر ایمان خویش میلرزم

کهدل بهدست کمانابروییست کافرکیش
(همان)586 :
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ز) متمم
عمريستتا مندرطلب هرروزگامی میزنم

دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم
(همان)688 :

 .۳.۲.۳صفات در حوزهی داوری و نقش توصيفی
واژههایی که در حوزهي داوري ،نقش توصیفی ایفا میکنند ،عبارتاند از« :گریان ،پرآب،
مخلصانه ،به سر تازیانه ،درویش ،سرگشته ،کافرکیش ،شوخ ،عافیتکش ،تندخوي ،غریبانه،
حبیب ،غریب ،خوشلهجه ،خوشآواز ،گرانخواب ،بیسامان ،عاشق ،رند ،خوشالحان،
میفروش ،پاکباز ،عشوهگر ،نقشباز ،مسکیننواز ،دوستپرور و دشمنگداز».
افســوس که شد دلبر و در دیدهء گریان

تحریــر خیال خط او نقش بر آب است
(همان)78 :

ز دست بخت گرانخواب وکار بیسامان

گــَرَم بود گلـهاي رازدار خود باشــم
(همان)676 :

حافظ ز غصّه سوختبگو حالشاي صبـا

بـــا شــاه دوستپرور دشمنگداز من
(همان)801 :

 .۴.۲.۳صفات در حوزهی داوری و جانشين اسم
در این حوزه صفاتی بررسی میشوند که بهجاي نقش توصیفی ،داراي نقش نهادي،
مسندي ،قیدي ،منادایی و متممی هستند؛ صفاتی چون «بیدار ،عاشق ،رند ،نظرباز ،حافظ،
معاشر ،حریف ،بی وفا ،همراه ،ساقی ،وفادار ،سرکش ،رمیده ،غافل ،گریان ،سرافکنده،
درویش ،طبیب ،گدا ،تندرو ،عارف ،غمّاز ،رویاروي ،همراز ،رفیق ،مهیمن ،غریب ،مَحرم،
بنده ،رازدار ،شرمسار ،رهنمون ،خداوندگار ،تختهبند ،همدرد ،چاکر ،دُردکش ،شعلهپرور،
پاکدامن ،خوش خرام ،تایب ،غایب ،مست ،خدمتکار ،ندیم ،مخمور ،واعظ ،صورتگر،
حقگو ،غزلخوان ،رقصکنان ،پارسا ،ذرّهصفت ،ناکس ،محبّ ،حبیب ،ادیب و شیدا».
الف) مضافالیه
رموز مستی و رندي ز من بشنو نه از واعظ

که با جام وقدح هرشب ندیم ماه و پروینم
(همان)712 :
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ب) نهاد
حافظ ز غصّه سوخت بگوحالشايصبا

بــاشــاه دوســتپرور دشمنگداز من
(همان)801 :

ج) مسند
دلم رمیــده شـــد و غافلم من درویش

که آن شکاري سرگشته را چه آمد پیش
(همان)586 :

د) قید
کاي دل تو شاد باش که آن یار تندخوي

بسیــار تندروي نشیند ز بخت خویش
(همان)588 :

ه) منادا
حافظ ،چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو

کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکّر است
(همان)96 :

و) متمم
من از دیار حبیبــم نــه از بالد غریــب

مهیمنــا بــه رفیقــان خــود رسان بازم
(همان)666 :

 .۵.۲.۳صفات در حوزهی انفعال و نقش توصيفی
در غزلهاي حسبحال حافظ ،تنها ،واژهي «محالاندیش» در حوزهي انفعال ،نقش
توصیفی دارد:
خیا ِل حوصلــه بحــر میپــزم هیهات

چههاست در سر اینقطره محالاندیش
(همان)588 :

 .۶.۲.۳صفات در حوزهی انفعال و جانشين اسم
پنج واژهي «شاد ،شادان ،خوش ،سرخوش و غزلخوان» در دو نقش دستوريِ مسند و
قید ،در حوزهي انفعال و در غزلهاي حسبحال ایفاي نقش میکنند.
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الف) مسند
بسیار تنــدروي نشیند ز بخت خویش

کاي دل تو شاد باش که آن یار تندخوي

(همان)588 :
ب) قید
تا در میکده ،شادان و غزلخوان بروم

نذر کردم گـــر ازین غم بهدرآیم روزي

(همان)718 :
بنابراین در  16غزل حافظ که ازنظر موضوعی در زمرهي حسبحال قرار میگیرند،
از مجموع  275واژهي بررسیشده 89 ،مورد در نقش صفت است که  60مورد ،در
شاخهي تقدیر و  28مورد ،در شاخهي داوري و  1مورد ،در شاخهي انفعال قرار دارند.
ازطرفی 186 ،مورد از واژهها بهصورت جانشین اسم در ابیات به کار رفتهاند که از این
تعداد 90 ،مورد در شاخهي تقدیر 90 ،مورد در شاخهي داوري و  6مورد در شاخهي
انفعال قرار دارند.
جدول  :3بسامد کاربرد صفت در غزلهاي طنزآمیز و حسبحال حافظ براساس تئوري ارزیابی
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نمودار  :۲فراوانی صفات در غزلهاي حسبحال در حوزههاي سهگانهي تئوري ارزیابی

 .۳.۳بررسی و تحليل کارکرد تئوری ارزیابی در غزلهای طنز و حسبحال
در این پژوهش ،نخست با بررسی هشت غزل حافظ با مضمون طنز ،واژههایی که نقش
صفت دارند ،بررسی و استخراج شدند .با توجه به استادي حافظ در سرودن غزل و
همچنین بررسی صفات موجود در غزلها دریافت میشود که صفتها بیشتر از نوع
شاعرانه هستند .وحیدیان کامیار مینویسد« :صفتها دو گونهاند :عادي و شاعرانه.
صفتهاي عادي ،زیبایی ندارند؛ زیرا عادي و روزمره هستند و بهعالوه معنی آنها ذهنی
و کلی و مبهم است .صفتهاي شاعرانه ،جنبهي عینی و تصویري و ملموس دارند و
درنتیجه زیبا و برجسته و توجه برانگیزند؛ به ویژه اگر صفت ،نو باشد .صفتهاي شاعرانه
عالوه بر تجسمبخشیدن به مفاهیم ،نقش برجستهسازي و بزرگنمایی نیز دارند».
(وحیدیان کامیار .)114-113 :1393 ،از مجموع  123واژهي بررسیشده 40 ،مورد در
نقش صفت است که  26مورد آن در شاخهي تقدیر و  14مورد آن در شاخهي داوري
قرار دارند .از این واژهها ،هیچ صفتی در شاخهي انفعال قرار ندارد .ازطرفی 83،مورد از
واژهها بهصورت جانشین اسم در ابیات به کار رفتهاند که از این تعداد 64 ،مورد در
شاخهي داوري17 ،مورد در شاخهي تقدیر و  2مورد در شاخهي انفعال قرار دارند« :وقتی
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صفت بیانی بهجاي اسم بنشیند ،مانند اسم ،جمع بسته میشود و در همهي نقشهاي آن
به کار میرود( ».انوري .)179 :1396 ،ازنظر علم معانی ،کاربرد صفت جانشین اسم
می تواند به نوعی ،کاربرد ایجاز حذف باشد؛ چون شمیسا در تعریف ایجاز و انواع آن
میگوید« :ایجاز یعنی با حداقل الفاظ ،حداکثر معانی را بیانکردن .درمورد آثار ادبی باید
گفت که معمو ًال صرفهجویی در الفاظ نهتنها به ارائهي معنی ضرر نمیرساند؛ بلکه آن را
رساتر و مؤثرتر میسازد .در علم معانی ،ایجاز را به دو نوع قصر و حذف تقسیم میکنند.
ایجاز حذف ،ایجازي است که با حذف قسمتی از کالم تحقق پذیرفته باشد( ».شمیسا،
 .)165 :1389با بررسی آمار باال درمییابیم که حافظ در اشعار طنزآمیز خود از واژههایی
که بیانگر احساسات و فرایند ذهنی واکنشها باشند ،حداقلِ استفاده را و درمقابل ،از
واژههاییکه بیانگر ارزیابی رفتار بشري هستند ،حداکثر استفاده را کرده است؛ یعنی
می توان ارتباط مستقیمی بین موضوع غزل حافظ با نوع واژههاي بهکاررفته در آن برقرار
کرد .طبق تقسیمبندي هالیدي در سطح بینافردي و زیرشاخهي داوري ،این نوع واژهها
زمانی به کار گرفته میشوند که گوینده برخی از رفتارهاي شخصی را با اشاره به تمایالت
خود ،داوري و ارزیابی میکند و این درست همانچیزي است که ما در آثار طنز با آن
روبهرو هستیم .ازسويدیگر در  16غزل حافظ که ازنظر موضوعی در زمرهي حسبحال
قرار میگیرند ،از مجموع  275واژهي بررسیشده 89 ،مورد در نقش صفت است که 60
مورد در شاخهي تقدیر و  28مورد در شاخهي داوري و  1مورد در شاخهي انفعال قرار
دارند .ازطرفی 186 ،مورد از واژهها بهصورت جانشین اسم در ابیات به کار رفتهاند که از
این تعداد 90 ،مورد در شاخهي تقدیر 90 ،مورد در شاخهي داوري و  6مورد در شاخهي
انفعال قرار دارند .این اعداد و ارقام نشان میدهند که حافظ در این نوع غزلها بیشتر از
واژههایی استفاده نموده که بیانگر ارزیابی رفتارهاي انسانی است و پس از آن در مرحلهي
پایینتر ،از واژههایی که بیانگر ارزیابی پدیدهها و فرایندها و انسان در یک گروه کلی
زیباییشناسی و غیرزیباییشناسی هستند ،بهره برده است .او در مرتبهي آخر و به تعداد
بسیار محدود ،از واژههایی که بیانگر فرایندهاي ذهنی واکنشها هستند و ارتباطی مستقیم
با عاطفه و احساسات انسان دارند ،استفاده کرده است؛ درنتیجه درمییابیم که نوع صفات
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بهکاررفته در غزلهاي حافظ ارتباط مستقیمی با موضوع غزل دارد .نکتهي دیگر در این
پژوهش ،آن است که هم در غزلهاي طنز و هم در غزلهاي حسبحال در حالت عادي،
صفات استخراجشده در حیطهي تقدیر ،باالترین بسامد را دارند؛ اما هرگاه صفت جانشین
اسم میشود ،تعداد صفتهایی که در شاخهي داوري قرار میگیرند ،بهطرز معناداري
فزونی می یابند .درحقیقت حافظ در این دو موضوع شعري ،بیشتر به رفتارهاي انسانی
توجه نشان میدهد تا ویژگیهاي ظاهري یا حتی احساسات و عواطف.
 .۴نتيجهگيری
با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از بسامدگیري واژههاي موردنظر در این پژوهش و با
درنظرگرفتن موضوع غزلها ،نتایج قابلتوجهی حاصل شده است؛ چنانکه با توجه به
تعداد غزلهاي حسبحال ( 16غزل) که دو برابر تعداد غزلهاي طنز ( 8غزل) است،
تعداد واژههاي بررسی شده در غزلهاي حسبحال ( )275نیز حدوداً دو برابر تعداد این
واژهها در غزلهاي طنز ( )123میباشد ،به این معنی که در این دو موضوع ،استفاده از
صفات بیانی به یک میزان بوده است .در هر دو نوع غزل حسبحال و طنز ،صفاتی که
جانشین اسم شدهاند ،بیش از صفاتی هستند که نقش توصیفی را در جمله ایفا کردهاند.
از سویی بیشتر صفات در غزلهاي حافظ از نوع شاعرانه هستند و وقتی این صفات
جانشین اسم میشوند ،جنبهي بزرگنمایی و تأثیرگذاري آن را افزونتر نموده و با استفاده
از ایجاز حذف ،بالغت شعر نیز بیشتر شده است .طبق نظریهي ارزیابی ،در غزلهاي
حسبحال و طنز واژههایی که نقش توصیفی دارند ،بیشتر در حوزهي تقدیر جاي
میگیرند و این کاربرد ،متضمن آن است که هدف ،ارزیابی پدیدهها و فرایندها ازنظر
ظاهر است .در مرتبهي دوم بسامدگیري ،صفات در حوزهي داوري قرار میگیرند ،با این
معنا که رفتار بشري موردارزیابی قرار گرفته است و در انتها ابراز احساسات و فرایندهاي
ذهنی واکنشی قرار میگیرد؛ بنابراین در این نوع از غزلها تأکید حافظ بر استفاده از
صفاتی است که ویژگیهاي ظاهري را ارزیابی میکنند .ازطرفی در صفاتی که جانشین
اسم هستند ،تأکید حافظ بر استفاده از آنگونه صفاتی است که در حوزهي داوري قرار
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دارند؛ یعنی ارزیابی رفتار بشري که در این قسمت تفاوتی میان غزلهاي طنز و حسبحال
دیده میشود ،چنانکه در غزلهاي حسبحال واژههاي جانشین اسم در حوزهي داوري
و تقدیر با هم برابر هستند ،درصورتیکه در غزلهاي طنز ،واژههاي موجود در حوزهي
داوري تقریباً چهار برابر واژههاي موجود در حوزهي تقدیراست ،به این معنی که در
غزلهاي طنز ،نسبت به غزلهاي حسبحال در بخش صفتهاي جانشین اسم ،تأکید
بیشتر بر حوزهي داوري است .ازسويدیگر ،با توجه به تعریف طنز و هدف شاعر از
طنزگویی ،که اصالح نابسامانیهاي رفتار فردي و اجتماعی است ،این تفاوت قابلتوجیه
است .همچنین در این غزلها در میان صفاتی که جانشین اسم شدهاند ،کمترین بسامد
مربوط به حوزهي انفعال است؛ زیرا در دامنهي موضوعی طنز و حسبحال ،بیان
احساسات جایگاهی ندارد .با استفاده از نظریهي هالیدي ،بهویژه نقش بینافردي میتوان
دریافت که حافظ از بالغت باالیی برخوردار بوده است؛ زیرا با درنظرگرفتن موضوع
غزل ،واژهها را بهگونهاي انتخاب نموده که بیشترین تأثیر را بر مخاطب داشته باشند،
بهعالوه حافظ با استفاده از بسامد هریک از حوزههاي تقدیر و داوري و انفعال ،فضاي
حاکم بر غزل را ترسیم میکند .سخن آخر اینکه صفات به کار رفته در این غزلها ،منطبق
با فرانقش بینافردي در دستور نقشگراي هالیدي هستند.
یادداشتها
 .1علیاصغر حلبی در کتاب طنز و شوخطبعی در ایران و جهان اسالم ،نمادشکنی یا خرابکردن
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