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چکیده
در اين مقاله به صناعت حُسن تعلیل در شعر حافظ پرداخته ميشود .حسن تعلیل صناعتي است که در آن شاعر دلیلي
ادعايي برای پديدهای ميآفريند يا بین دو پديده رابطۀ علت و معلوليِ تخیّلي ايجاد ميکند .در شعر فارسي اين صناعت از
آغاز ظهور و نمود داشته است؛ به نحوی که به نظر برخي پژوهشگران ادبي از ويژگيهای خاصِ شعر فارسي است .حسن
تعلیل بعد از ايهام ،يکي از صناعتهای غالب در شعر حافظ است که به سبب تکرار و بسامد باال ،از عناصر سبکسازِ
غزلیات اوست .شیوۀ استفادۀ حافظ از اين صناعت به گونهای است که معنای برخي ابیات وابسته به لحاظ کردن حسن
تعلیل است .نکتۀ ديگر اين که نحوۀ استفادۀ حافظ از اين صناعت غالباً آشکار و عیان نیست ،بلکه به گونهای ظريف و ضمني
است که با درنگ و تأمل ،کشف و عیان ميشود .در اين مقاله ،حسن تعلیلهای اشعار حافظ در پیوند با صناعتهای ديگری
همچون :اغراق ،تشبیه ،ايهام ،شخصیتبخشي ،تجاهلالعارف بررسي و تحلیل شدهاند .حافظ در موارد گوناگون از اين
صناعت بهره گرفته است.
کلیدواژهها :حافظ ،حسن تعلیل ،صناعات بديعي ،ايهام ،تشبیه
مقدمه
در هر اثر هنری ممکن است وجه يا وجوه غالب و مسلطي وجود داشته باشد که موجب پديد آمدن سبک شخصي نويسنده گردد؛
اين عناصرِ غالب و سبکساز حاصلِ تکرار هنری در آثار نويسندگان يا شاعران هستند .ياکوبسن در مقالۀ «وجه غالب » نظرش بر
اين است که در هر دوره ،هر سبک يا در کار هر نويسنده ،عنصری غالب هست که بر ديگر عناصر تأثیر ميگذارد و آن را زير
سايه و غلبۀ خود درميآورد .به گفتۀ او وجه غالب «جزء مرکزی از مجموعۀ اجزای سازندۀ اثر ادبي و هنری است که فرمان
ميدهد و جنبۀ تعیینکننده دارد .ما ميتوانیم يک وجه غالب را تعقیب کنیم ،نهتنها در کارهای يک هنرمند يا يک مرکز و انجمن
استاديار گروه زبان و ادبیّات فارسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران (مسؤول مکاتبات)
دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
تاريخ وصول331/3/ 8:

gh.ghasemipour@yahoo.com
dr.golizadeh@yahoo.com

تاريخ پذيرش333/5/ 1:

Copyright © 2015-2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

Dominant

1

 / 30فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره ( ،پیاپي ) 1بهار335

شعری يا حتي مجموعۀ هنجارهای يک مکتب شعری بلکه در مجموعۀ آثار هنری يک دوره هم ميتوانیم آن را دنبال کنیم»
(ياکوبسون .)31 -353 : 33 ،برای مثال ،در شعر اخوان« ،روايتگری» عنصری غالب است و در شعر نظامي «ترکیبسازی
اشتقاقي»؛ وجه غالب مفهوميِ سبک عراقي« ،عشق» و عنصر غالب شعر سبک هندی «اسلوب معادله» است .اما بايد گفت که در
کار هر نويسنده و شاعری ممکن است چند امر يا وجه غالب وجود داشته باشد که يکي از آنها شايد غلبه و سلطۀ بیشتری داشته
باشد؛ .برای مثال ،نظامي گنجوی را به عنوان شاعری استعارهپرداز ميشناسیم ،ولي در ساحتِ ساخت زبان شعر ،ترکیبسازیهای
اشتقاقي يکي ديگر از وجوه برجستۀ اين شاعر صاحبسبک است .در خصوص حافظ ،نظر بر اين است که صناعت ايهام ،صنعت
غالب و مورد توجه اوست .اين نظر امری درست است و نیازی به دفاع ندارد ،ولي در کنار اين صناعت ،صنعت بديعيِ «حسن
تعلیل» يکي ديگر از خصیصهها و صناعتهای مکرر و مسلط در شعر اوست که سخت مورد توجه شاعر بوده است .به گفتۀ
استاد شمیسا« ،بحث [حسنِ] تعلیل از مباحث مهم ادبیات است و يکي از مختصات سبک ادبي ،تعلیل ادبي است» (شمیسا: 38 ،
 .) 7بنابراين شايسته است که اين صناعت شعری ،که از ترفندهای خیالانگیز شاعرانۀ مورد توجه حافظ است ،به دقت بررسي
و اسباب و صور آن واکاوی شود .پس از استخراج و واکاویِ حسن تعلیلهای شعر حافظ ،مشخص ميشود که اين صناعت
شعری يکي از عوامل سبکسازِ در سطح ادبيِ شعرِ حافظ است.
حسن تعلیل در شعرِ فارسي جايگاه رفیعي دارد؛ به نحوی که ميتوان اين صناعت را از صناعات مجبوب شاعران کهن فارسي
به شمار آورد .بنا به قولي« ،اين صناعت در شعر فارسي چنان شايع است که يان ريپکا آن را به طور کلي خاص شعر فارسي
برميشمرد» ( .)Chalisova, 2013با توجه به جستجوی نگارندگان در فرهنگهای اصطالحات ادبي زبان انگلیسي ،معادلي دقیق
برای اين صناعت در بین صناعتهای ادبيِ انگلیسي موجود نیست .البته در دانشنامۀ ايرانیکا معادلهايي از قبیلِ

«fantastic

( »etiologyعلیتشناسيِ تخیّلي) و ترجمه لفظ به لفظ آن ،»beauty of rationale« ،آمده است که چندان دقیق نیستند؛ زيرا اين
صناعت در ادبیات انگلیسي ترفندی مشهور و جاافتاده نیست .در برخي منابع معادل حسن تعلیل را « »conceitآوردهاند که بنا به
تعريف عبارت از «استعارهای است بر پايۀ قیاس میان دو چیز يا دو موقعیت که به طور طبیعي يا معموالً قابل قیاس نیستند»
( .)Mikics, 2007: 67همان طور که ميبینیم ،تعريف اين اصطالح با کارکرد و تعريف حسنِ تعلیل تفاوت دارد .با اين وصف،
حسن تعلیل يکي از ترفندها و صناعتهايي است که مورد توجه همۀ شاعران کهن و بعضاً شاعران معاصر هم هست .ابتدا نظری
مي اندازيم بر تعاريف حسن تعلیل در کتب بالغي و سپس به طور خالصه به مقايسه مفهوم علیّت در فلسفه ،علم و ادبیات
ميپردازيم.
 .1مروری بر تعریف حسن تعلیل در کتب بالغی
صناعت حسن تعلیل از ابتدا هم در اشعار فارسي نمود داشته است و هم اصحاب بالغت در کتب خود به آن پرداختهاند .اين
صناعت مثل متناقضنما نبوده است که در اشعار موجود باشد ،لیکن اهل بالغت به آن نپرداخته باشند .در اين مقال به اختصار به
تعريفاتِ گذشتگان و معاصران پرداخته و از تعريفهای تکراری پرهیز ميشود.
در ترجمان البالغه به عنوان قديميترين کتاب صنايع ادبي به زبان پارسي ذيل «في حسنالتعلیل» آمده است« :و اين چنان باشد
که شاعر چیزی را صفت کند چون بهار و پايیز و مانند اين؛ مر آن چیز را معني و صفات بسیار باشد ،آنگه شاعر بعضي از صفات
او را به علّت بعضي ثابت کند و اندر آن وصف تصرّف نیکو کند؛ چنانکه فرخي گويد:
روی درخششت تیشش تششو بششر آتششت اوفتششاد

آتششت ز بششیم گشششت بششه سششنگ انششدرون نهششان
(رادوياني) 85- 81 : 85 ،

paradox

1

صُوَر حُسن تعلیل در شعر حافظ 3 /

رشید وطواط در حدايق السحر مينويسد « :اين صنعت چنان باشد کي شاعر در بیت دو صفت ياد کند يکي به علّت ديگری و
غرض او خود ياد کردن آن دو صفت بود ،اما برين اسلوب آن دو صفت را ياد کند تا زيباتر و بديعتر بود . ...اين اسلوب سخت
مستعمل است و در تازی و پارسي بسیار است (وطواط.)81 : 311 ،
از میان گذشتگان ،حسیني نیشابوری در بدايعالصنايع با دقت بیشتری صناعت حسن تعلیل را تعريف و به نقل از صاحب
ايضاح آن را به چهار گونه تقسیم کرده است .وی مينويسد حسن تعلیل «آن است که اثبات کند صفتي از برای چیزی و ادّعا کند
از برای ثبوتِ آن صفت آن چیز را علّتي و سببي مناسب آن ،که در واقع سبب نباشد ،لیکن آن را به اعتباری لطیف سبب ساخته
باشند .و صاحب ايضاح گفته که اين بر چهار قسم است:
قسم اول آنکه آن صفت ثابت باشد آن چیز را فيالواقع ،اما آن را سببي ظاهر نباشد و از برای آن سببي ادعا کنند؛ چنانکه بیت:
خط مشکین زان نوشته بر رخشت کلشک قضشا

تششا بششود از بهششر دفششع چشششم بششد حششرز و دعششا

قسم دوم آنکه آن صفت ثابته را سببي ظاهر باشد غیر آن سبب ادّعايي که ذکر کرده باشند؛ چنانکه بیت:
زان کشششم پششیت تششو هششر دم آه ای آرام جششان

تششا کششنم از دل بششرون مطلششق هششوای ديگششران

قسم سیم آنکه آن صفت آن چیز را در واقع ثابت نباشد ،اما ممکنالثبوت باشد عادتاً؛ چنانکه بیت:
از آن شد رام با من ای عطايي آهوی وحششي

که بوی مهر آن وحشي غزال او هم ششنید از مشن

قسم چهارم آنکه آن صفت آن چیز را ثابت نباشد و ممکنالثبوت نیز نباشد عادتاً؛ چنانکه بیت:
خیال آن بت خونريز از چششمم نششد بیشرون

از آن در خواب هم ريزد ز چشم قطرههای خشون
(حسیني نیشابوری) 88- 87 : 381 ،

در درراألدب نیز ضمن برشمردن انواع حسن تعلیل« ،وجه و اعتبار لطیف» را شرط حسن تعلیل دانسته و گفته است« :آن چنین
است که ادعا شود برای صفتي ،علّتي که مناسب با آن باشد به يک اعتبار لطیفي ،ولي در واقع آن علّت نباشد» (آق اولي: 373 ،
 .)101صاحب ابدع البدايع نیز ضمن تعريف حسن تعلیل شرطي را برای اين صناعت برشمرده که در واقع اساس اين همین امر
است که ميگويند «حُسنِ» تعلیل ،و آن اينکه علتي که ميآورند ،حقیقي نباشد ،بنابراين مينويسد« :آن است که برای چیزی سبب
و علّتي ذکر نمايند که مناسبتي لطیف داشته باشد و بعضي شرط کردهاند که علت حقیقي نباشد» (شمسالعلما گرگاني ،الف،
 .)133، : 377برای مثال اگر شاعر بگويد:
تشششنم از واسشششطۀ دوری دلبشششر بگشششداخت

جشششانم از آتشششت مهشششر رب جانانشششه بسشششوخت
(حافظ )51 ،

در اين بیت ،حسن تعلیل موجود نیست؛ زيرا شاعر علتِ حقیقيِ گداختگي و سوختگي خود را بیان کرده است؛ اما در جای ديگر
که گفته است:
ز شششرم آنکششه بششه روی تششو نسششبتت کردنششد

سشمن بششه دسششت صشبا خششان در دهششان انششداخت
()50

در اين مقاله منبع مورد استفاده برای اشعار حافظ ،ديوان حافظ به تصحیح دکتر پرويز ناتل خانلری است؛ از اين پس در پايان اشعار فقط شمارۀ صفحۀ
ديوان ذکر ميشود.
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شاعر ،اول نسبت و مناسبتي میان دو پديدۀ نامرتبط ايجاد کرده است؛ دوم اينکه علّتي که برای خان در دهان قرار گرفتنِ سمن
اقامه کرده ،امری ادعايي و تخیّلي است .جناب شمسالعلما گرگاني در اين خصوص است که ميگويد حسن تعلیل «آن است که
متکلّم در نثر يا نظم از برای چیزی علّتي آورد از روی خیاالت شعری به وجهي مطبوع ،و علّت واقعي و حقیقي نباشد»
(شمسالعلماء گرگاني ،ب .)11 : 377 ،استاد همايي نیز در خصوص اين صناعت چنین ذکر کرده است« :آن است که برای صفتي
يا مطلبي که در سخن آوردهاند ،علّتي ذکر کنند که با آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کردهاند که اين علّت
ادعايي باشد نه حقیقي» (همايي.)110 : 317 ،
استاد شمیسا در خصوص اين آرايه ميگويد« :مقدمتاً بايد دانست که اگر تعلیل در اثری لطیف نباشد يا جنبۀ علمي داشته باشد،
نميتوان آن را ادبي دانست .پس تعلیل در ادبیات اسلوب خاصي دارد و بايد جنبۀ اقناعي و استحساني داشته باشد نه برهاني و
علمي و مبتني بر تشبیه باشد (که خود تشبیه مبتني بر کذب است) .تعلیل بر دو نوع است:
الف) علتي که ذکر مي شود واقعي و حقیقي است ،اما در ربط آن به معلول ،ظرافت و لطافتي است و اين به وسیلۀ تشبیه (مضمر و
تمثیل) صورت ميگیرد.
ب) علت ادعايي :علتي که برای معلول ذکر ميشود حقیقت ندارد ،بلکه شاعر بر اثر تشبیهي که در ذهن او صشورت گرفتشه اسشت
چنین ادعايي ميکند و اين از نوع قبلي هنریتر است.
گاهي علت ادعايي امر غیرممکن را ممکن جلوه ميدهد (با تشبیه و تشخیص) گاهي برای اموری کشه عرفشاً احتیشاج بشه توجیشه و
تعلیل ندارد ،توجیه و تعلیلي تخیل ميکنند» (شمیسا.) 7 - 13 : 38 ،
 .2مفهومِ علیّت در فلسفه ،علم و ادبیات
علیّت در علم ،فلسفه و داستان ،معاني و مفاهیم خاصي دارد .به عبارتي ،در حوزۀ علم علیّت به معنای رخدادی است که منبعث از
رخدادی ديگر باشد .همین امر در عالم فلسفه هم مورد بحث قرار ميگیرد .خالصۀ نظر حکما در باب علیّت در فلسفه اين است:
«موجودی که تحقق موجودی ديگر متوقف بر آن است يا به بیان ديگر موجودی که تحققيافتن موجود ديگر بدون آن محال
است ،يا موجودی که برای تحققيافتن موجودی ديگر کفايت ميکند .بنا بر اين اصطالح هر چیزی که به نحوی در تحقق شيء
ديگر مدخلیّت داشته باشد ،علت آن شيء محسوب ميشود» (طباطبايي .)10 : 371 ،همان طور که ميبینیم مبحث علیّت در
فلسفه بیشتر جنبهای وجودشناختي دارد و مبتني است بر اينکه چگونه موجودی از موجود ديگری به وجود ميآيد .در حوزۀ علم
مفهوم علیّت با مفهوم علّیّت در فلسفه تفاوت دارد؛ به گفتۀ استاد مطهری «اين تعريف غیر از تعريفي است که در علوم طبیعي در
مورد علت و معلول ميکنند ،که ميگويند هر گاه بین دو پديده تقارن ميبینیم و يکي را پس از ديگری ميبینیم ،اولي را علت و
دومي را معلول مينامیم ،اگر تجربه ثابت کرد که اينها دو شيء هستند که با وجود يکي ،ديگری پشت سرش پیدا ميشود ،اولي را
علت و دومي را معلول مينامیم .اين در واقع يک اصطالح است که با اصطالح فلسفه متفاوت است .علت و معلول در فلسفه و
علت و معلول در اصطالح علمای طبیعي اشتران لفظي دارند؛ زيرا در تعريف فالسفه سخن از دو شيء است که در وجود نیازمند
وجود ديگری است ،به طوری که اگر اولي نباشد ،هستي اين ديگری محال است ،ولي در تعريف علمای طبیعي اصالً نیازمندی در
اصل هستي و محال بودن معلول به هنگام نبودن علت مطرح نیست» (مطهری.)81 : 313 ،
تلقي و مفهومي که از علیّت در حوزۀ داستان و روايتشناسي هست نیز به درنِ علميِ علیّت نزديک است .در حوزۀ روايت-
شناسي ميگويند داستان عبارت است از توالي زمانمندانۀ رخدادها پس از همديگر ،و پیرنگ 1عبارت است از توالي رخدادها بر
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مبنای رابطۀ علت و معلولي بین آنها .فورستر در اين خصوص مثالي دارد که در بین روايتشناسان ،حکم ضربالمثل را يافته
است .او درباب رابطۀ زماني و علّي و تفاوت داستان با پیرنگ ميگويد« :ما داستان را به عنوان روايت رخدادها در توالي
زمانيشان تعريف کرديم .پیرنگ نیز عبارت است از روايت ربدادها ،که در آن تأکید بر علیّت است؛ پادشاه مرد و سپس ملکه
مرد ،يک داستان است ،اما پادشاه مرد و سپس ملکه از غصه مرد ،يک پیرنگ است .در اينجا توالي زماني حفظ شده است ،اما
مفهوم علیّت نیز برآن سايه افکنده است» ( .)Forster, 1974: 94در باب پیرنگ و رابطۀ سببي ربدادها ،ميگويیم اين ربداد «به
اين دلیل» و «بنابراين» اتفاق افتاده است.
واقع امر آن است که حسن تعلیل مالزمت و قرابت بیشتری با تلقيِ علميِ علیّت دارد تا با مفهوم فلسفيِ آن؛ زيرا شاعران در
حیطۀ صناعت حسن تعلیل ،همواره درصدد ايجاد و خلق رابطهای تخیّلي میان دو چیز هستند و نه اينکه آفريدهشدن شيء يا
موجودی را مسبوق بر شيء يا علتي ديگر بدانند؛ زيرا بنا به تعريف ،حسن تعلیل «آن است که اثبات کند صفتي از برای چیزی و
ادّعا کند از برای ثبوتِ آن صفت آن چیز را ،علّتي و سببي مناسب آن ،که در واقع سبب نباشد ،لیکن آن را به اعتباری لطیف سبب
ساخته باشند» (حسیني نیشابوری .) 87 : 381 ،بنابراين ،مفهوم علیّت در علم مبتني است بر کشف و درن رابطه میان امور ،ولي
در حسن تعلیلهای ادبي مبتني است بر ايجادِ رابطهای لطیف و تخیّلي میان امور؛ به گفتۀ استاد همايي «بیشتر ادبا شرط کردهاند که
اين علّت ادعايي باشد نه حقیقي» (همايي .)11 : 317 ،البته اين علّتِ ادعايي الزم است جنبهای تخیّلي و لطیف هم داشته باشد؛
زيرا «شعر را با استدالل منطقي و علمي کاری نیست .استدالل از طريق علم است حال آنکه راه شعر مکاشفه است .علم با انديشه
استداللي به شناخت ميپردازد و تخیّل شاعرانه در پرتو مکاشفه و عاطفه .به ياری علم و استدالل ميتوان از معلوم به مجهول
رسید و چیزی را ثابت کرد و ک سي را متقاعد کرد؛ اما تخیل شاعرانه در پرتو مکاشفه و از طريق دل در احساسات و روح و جان
نفوذ ميکند» (وحیديان کامیار .) 15 : 373 ،برای مثال ،در شعر زير حافظ به دنبال اين نیست که دلیل اصلي ساخته شدن گالب
را بنماياند ،بلکه با اشراق و مکاشفهای شاعرانه ،ربطي میان چراييِ ساختهشدن گالب از گل و رخسار زيباتر معشوق ايجاد و
کشف کرده است:
گل بشر رب رنگشین تشو تشا لطشف عشرق ديشد

در آتششت رشششک از غششم دل غششرق گششالب اسششت
()78

در حسن تعلیل ،شاعر با نگاه و اشراق شاعرانۀ خود بین اموری که پیوندی با هم ندارند رابطه ميآفريند؛ به عبارت ديگر ،شاعر
در حیطۀ اين صناعت «بر مبنای اسباب عقلي در صدد اثبات ممکنبودن امر ناممکن است و بنابراين دروغهايي مبدل را به عنوان
حقیقت عرضه ميکند» ( .)Chalisova, 20013به واقع آن چه ادبیات را از يک سو ،و علم و فلسفه را از سوی ديگر ،از هم جدا
ميکند اين است که در فلسفه و علم به دنبال رابطهای علّي و سببيِ دقیق بین امور و پديدهها هستند ،ولي شاعراني مثل حافظ در
جستوجوی «خلق» رابطۀ علّي و معلولي بر مبنای تخیل هستند؛ برای مثال حافظ ظلمت و تاريکيِ صبح نخست را به علت
حرکت خورشید نميداند ،بلکه ميگويد:
به صدق کوش کشه خورششید زايشد ز نفسشت

کششه از دروغ سششیهروی گشششت صششبح نخسششت
()11

درست است که حسن تعلیل از زمرۀ آرايهها و صناعتهای بديعي به شمار ميرود ،ولي يکي از خیالانگیزترين و به تعبیری از
عمیقترين صناعتهای شاعرانه است که معرفي آن به عنوان يک «آرايه» قدری ستم در حق چنین رويکرد و نگاهي شاعرانه است
که در قالب تنگ صناعات بديعي تعريف و عنوان ميشود .حسن تعلیل حاصل نوعي اشراق ،نگرش و رويکرد شاعرانه و عرفاني
به جهان است .حسن تعلیل در شعر نوعي دلیلتراشيِ عقلگريز است که حاصل کشف و اشراقي شاعرانه و نوعي آشناييزداييِ
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معنايي از جهان مألوف و معهود است .به گفتۀ استاد وحیديان کامیار «علت زيبايي آن اوالً بهرهگیری از ترفندهاست ،ثانیاً استدالل،
اين استدالل گرچه منطقي نیست و با عقل سازگاری ندارد اما بديع و خیالانگیز است و دلنشین ،بهعالوه موجب برجستگي کالم
ميشود (وحیديان کامیار.) 11-7 : 373 ،
با وجود آنکه حسن تعلیل در کتابهای بديعي بررسي ميشود ،ولي صناعتي بازبسته به ساحتِ روساختي سخن نیست ،بلکه
شیوه ای از نگرش و استداللي شاعرانه است که بازبسته به سطح معنای کالم شاعرانه است؛ از اين رو به زبانهای ديگر
قابلترجمان است .ميتوان گفت حسن تعلیل بازبسته به صورت نیست ،بلکه وابسته به محتوای 1شعر است .آشناييزداييِ مبتني
بر حسن تعلیل در سطح محتوای اثر اتفاق ميافتد .به گفتۀ استاد زرينکوب« ،بايد از عبدالقاهر جرجاني پذيرفت که صنايع لفظي
هم در واقع وجودشان وابسته است به معني و آنچه در کالم اهمیت دارد معني است نه لفظ .در واقع هیچ صنعت لفظي کالم را
لطف و طراوت نميبخشد ،مگر آنکه آمدنت از اقتضای معني باشد» (زرينکوب.)71 :1531 ،
 .3حسن تعلیل صناعت دوم حافظ
در ادبیات کهن فارسي ،حافظ در کنار صناعت ايهام ،از صناعت حسن تعلیل هم بهترين و بیشترين بهرهها را برده است .معروف
است که صناعتِ مسلط و اولِ حافظ ايهام است؛ ميتوان گفت که صناعت دومي که مورد عنايت حافظ بوده است ،عبارت است
از حسن تعلیل .به گفتۀ استاد خرمشاهي «صنايع شعری حافظ فقط تا آن حد و برای آن منظور است که ظرافت و رعنايي معنا را
بنماياند .چه معني باريک را در لفظ درشت نشايد ريخت .اعتنای حافظ از میان صنايع شعری بیشتر به صنايع معنوی است؛ بهويژه
حسن تعلیل و ايهام» (خرمشاهي) 15 : 371 ،؛ بسامد باال و صور گوناگونِ اين صناعت در شعر حافظ گويای اين مطلب است.
البته اين صناعت مثل جناس يا سجع نیست که بهراحتي بتوان آن را در قالب شعر ريخت ،بلکه شاعر به مناسبت از آن بهره
ميگیرد .حافظ به همان صورتي که ايهام و ديگر صناعتهای ادبي را به نحوی طبیعي و بيتکلف به کار ميبرد ،حسن تعلیل را
نیز در طبیعيترين حالت به کار ميبرد که ممکن است چنین صناعتي در بدو امر خود را آشکار نسازد؛ همین امر يکي از رموز
توفیق قدرت کالم حافظ است .به گفتۀ استاد زرينکوب« :در حقیقت اين صنعتها وقتي تأثیرشان بیشتر خواهد بود که شنونده
بدون توجه و بي آنکه منتظر برخورد صنعت باشد در طي کالم شاعر با آن مواجه شود .در چنین حالي ،صنعت او يک هديه
بيانتظار است که البته تأثیرش بیشتر است و قویتر» (زرينکوب)71 :1531 ،؛ مثالً هنگامي که عطار ميگويد:
زان بششششود در پششششیت شششششاهان دوربششششاش

کششششي شششششده نزديششششک شششششاهان دور بششششاش
(عطار)175 : 387 ،

در اين مقام کامالً مشهود است که شاعر سعي در آشکاریسازیِ صناعت حسن تعلیل داشته است؛ اما زماني که حافظ ميگويد:
از حیششای لششب شششیرين تششو ای چشششمه نششوش

غرق آب و عرق اکنون شکری نیست کشه نیسشت
() 11

حسن تعلیل را در بستری کامالً طبیعي قرار داده و نخواسته است که چنین صناعتي را برای مخاطب عريان و آشکار کند .شاعر
ميخواسته است بگويد که دلیل آن که شکر (يعني پارههای قند) در آب حل ميشود ،دلیلي طبیعي نیست ،بلکه به اين دلیل است
که شکر ،در برابر لب شیرينتر از نوش و شهدِ معشوق کم ميآورد؛ بنابراين در آب حل يا «آب» ميشود .به واقع ،حین خوانت
چنین شعری ،با ملحوظ داشتن صناعت حسن تعلیل ،عمق و به تبع آن لذت متن بیشتر خواهد شد.
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تفاوت حسن تعلیلهای حافظ با شاعران ديگر تا بدان حد است که در بسیاری از اشعار حسنتعلیلدارش ،حرف «از» را هم
حذف کرده است .در منطق شعری حافظ ،اگر مثالً سرو آزاده تصوّر ميشود ،به اين دلیل است که دامن از جهان فروچیده است،
بدون اينکه شاعر چنین منطقي را با «از» سببي همراه کند:
سششر بششه آزادگششي از خلششق بششرآرم چششون سششرو

گششر دهششد دسششت کششه دامششن ز جهششان درچیششنم
()7 0

در منطق شعری حافظ ،سوسن گلي است که به سبب برگهايت به زبانآوری مشهور است؛ برای مثال ميگويد:
عششارفي کششو کششه کنششد فهششم زبششان سوسششن

تا بپرسشد کشه چشرا رفشت آمشد و چشرا بشاز آمشد
()351

اما در بیت ديگری ،که شاهد مثال ما برای امر حسن تعلیل است ،ميگويد:
ز مشششرغ صشششبح نشششدانم کشششه سوسشششن آزاد

چششه گششوش کششرد کششه بششا ده زبششان خمششوش آمششد
()358

همانطور که ميدانیم اصل در تخیل شاعرانۀ حافظ اين است که سوسن زبان دارد و زبانآور است؛ در حالي که در اين بیت
سوسن خموش شده و دلیلت اين است که واقعهای رب داده که سوسن سکوت اختیار کرده است و نه اينکه خموشي و سکوت
در ذات آن باشد .حال شاعر اين چنین حسن تعلیلي را در اين بیت ،اوالً به گونهای پنهان و دوم بدون هر نوع حرف اضافۀ سببي
به کار برده است.
 .4بازبستگیِ معنا و غایتِ زیباشناختیِ شعر به حُسن تعلیل
درن و دريافت و غايت زيبا شناختيِ برخي اشعار حافظ مبتني است بر لحاظ کردن حسن تعلیل و خوانت شعر بر مبنای اين
صناعت؛ هنگامي که شاعر ميگويد:
اشک غماز مشن ار سشرب برآمشد چشه عجشب

خجل از کردۀ خود پردهدری نیسشت کشه نیسشت
() 11

لذت غاييِ از اين بیت زماني حاصل ميشود که معني و مفهوم آن را بر مدار و قرار صناعت حسن تعلیل در نظر و تخیّل آوريم.
شاعرانِ عاشق يا عاشقان شاعر همواره سعي ميکردهاند که راز عشق خود را برمال نکنند ،اما اشک خونین ،با پردهدری ،رازِ شاعر
را همواره عیان ميکند .بنابراين ،سرخي اشک به دلیلي طبیعي و جسماني نیست ،بلکه به سبب آن است که پردهدری کرده است و
هر شخصِ پردهدری (از ياد نبريم که حسن تعلیل اين بیت مالزم با انسانپندرای است) در هنگام شرمزدگي رويت سرب خواهد
شد.
در بیت زير نیز هنگامي که شعر بر مبنای صناعت حسن تعلیل خوانده شود ،شعر عمق و ژرفا و بُعدِ بیشتری خواهد گرفت:
بتي دارم که گرد گشل ز سشنبل سشايهبشان دارد

بهششار عارضششت خطششي بششه خششون ارغششوان دارد
()118

تخیّل شاعرانه در اين بیت مبتني است بر اين که گل ارغوان خواسته است که تقابل و رقابتي با رخسار يار داشته باشد؛ يعني
اگر رخسارِ ارغوان سرب است به سبب تأسي به معشوق است؛ در نتیجه معشوق نیز خط عارضت به گونهای طبیعي و معمولي
رشد نکرده و نرويیده ،بلکه همچون حُکمي است برای ريختن خون ارغوان .بنابراين ،در اين بیت با دو حسن تعلیل روبهرو
هستیم .در بیت زير نیز که شاعر ميگويد:
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بششه مششژده جششان بششه صششبا داد شششمع در نفسششي

ز ششششمع روی تشششواش چشششو رسشششید پروانشششه
()851

گفتني است که هنگام وزيدن باد شمع ميمیرد و خاموش ميشود .در اين بیت ،علت خاموشي شمع از باد نیست ،بلکه به اين
سبب است که شمع ميخواهد جان خود را به باد بسپارد و فدای معشوق کند .در بیت زير نیز:
تا سر زلف تو در دسشت نسشیم افتشاده اسشت

دل سششودازده از غصششه دو نششیم افتششاده اسششت
()31

مدعای علّي بر اين اساس است که دل به سبب اينکه سر زلف معشوق در دست نسیم افتاده است ،دونیم و دوپاره شده است.
اگر دل را يکلخت تصور کنیم ،با حسن تعلیل روبهرو نیستیم ،لیکن چنانچه در تصور شاعر و بر مبنای علم تشريح گذشتگان «دل
پارهگوشتي دونیمه» تلقي شود ،آنگاه با حسن تعلیلي بسیار زيبا روبهرو خواهیم بود .ابیات زير را نیز چنانچه با لحاظ کردن
صناعت حسن تعلیل بخوانیم ،معنيِ عمیقتر و ژرفتری خواهند داشت:
سوز دل بین که ز بس آتت اششکم دل ششمع

دوش بشر مشن ز سشر مهشر چشو پروانشه بسششوخت
()51

بششر بششوی آنکششه در بششاغ يابششد جششال ز رويششت

آيشششد نسشششیم و هشششر دم گشششرد چمشششن برآيشششد
()113

کنون که در چمن آمد گل از عشدم بشه وجشود

بنفششششه در قشششدم او نهشششاد سشششر بشششه سشششجود
()1 1

 .5همراهی حسن تعلیل با صناعات دیگر در شعر حافظ
همراهي ،همآيندی و همآمیزیِ آرايههای ادبي ،امری است که در تحلیل سبکشناسانۀ شعر شاعران جای بحث و بررسي دارد.
صناعات و آرايههای ادبي گهگاه به تنهايي به کار ميروند و گاهي هم همراه با هم .هرچه سخن شاعر پروردهتر باشد ،ممکن
است همراهي و تزاحمِ صناعات هم بیشتر باشد .برای مثال شاعری که کنايهای را به کار ميگیرد ممکن است آن کنايه مبتني بر
استعاره و تشبیه باشد .زماني که فردوسي هنگام نبرد سهراب و گُردآفريد در وصف سخنگفتنِ گردآفريد ميگويد:
چشششششو رخسشششششاره بنمشششششود سشششششهراب را

ز خوشششششششششاب بگشششششششششاد عنششششششششاب را
(فردوسي) 87 : 373 ،

در اينجا «زخوشاب بگشاد عناب را» کنايه است از «سخن گفتن به همراه لبخند» .اين «کنايه» خود مبتني و مالزم است با دو
استعاره؛ يکي «خوشاب» که استعاره است از دندان و ديگر «عناب» که استعاره است از لبِ سرب.
درست که حسن تعلیل در بديع معنوی ،صنعت مستقلي به شمار ميآيد ،ولي همواره با صناعتها و آرايههای ادبي ديگرهمراه
است؛ اين صناعت همواره مالزم است با ترفندها و صنايع ادبيِ ديگری ،همچون اغراق ،تشخیص ،تشبیه و تجاهلالعارف و مانند
اينها .در اشعار حافظ هم به طبع اين صناعت مالزم است با صناعتها و ترفندهای شعری ديگر .استاد وحیديان کامیار در کتاب
بديع از ديدگاه زيباييشناسي فصلي از کتابشان را با اين عنوان آوردهاند «ترفندهايي که زيبايي آنها وابستۀ ترفندهای ديگر است».
ايشان ميگويند« :بعضي از شگردهای بديعي به خودی خود ترفند شاعرانه نیستند؛ يعني از نوع ديگر ترفندها مانند جناس ،لف و
نشر و غلو و غیره نیستند که بشود گفت با ايجاد ويژگي يا ويژگيهايي لفظي يا معنايي خاص در زبان به وجود ميآيند . ...اين
شگردها در حقیقت زيبايي خود را مرهون ترفندهای بديعي ،بیاني و غیره هستند؛ و بدون آنها ترفندی شاعرانه نیستند .اين
ترفندها عبارتاند از حسن مطلع ،حسن مقطع ،سؤال و جواب ،حشو ملیح ،حسن تخلّص ،حسن طلب ،حسن تعلیل ،تنسیق
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الصفات» (وحیديان کامیار .) 15 : 373 ،در خصوص صناعت حسن تعلیل بايد گفت درست است که بیشتر مواقع همراه است با
صناعتهای ديگر ،ولي در چنین موقعیتهايي اهمیت زيباشناختيِ فرعي و ثانويهای ندارد ،بلکه اهمیت زيباشناختيِ اولیهای دارد.
در خصوص صناعتي چون حسن تعلیل است که استاد وحیديان کامیار ميگويد« :شگردهايي که گرچه زيبايي آنها ناشي از
ترفندها و عوامل ديگر است ،زيبايي اين ترفندها و عوامل ديگر در اين موارد ،ارزش و اعتبار خاصي به اثر ميبخشد» (همان،
.) 11
حال به صُوَر گوناگون حسن تعلیل در اشعار حافظ ميپردازيم .بهتر آن ديدم که حسنتعلیلهای حافظ بر مبنای همآيندی و
همراهي با آرايهها و صناعات ديگر بررسي شوند .اين امر هم بهتر حسن تعلیلهای حافظ را نشان ميدهد و هم فايدهای
سبکشناسانه خواهد داشت.
الف) حسن تعلیل و اغراق
يکي از بنیانهای اساسي صناعاتي همچون تشبیه ،استعاره و نماد بر بزرگنمايي استوار است .اگر شاعر چیزی را به چیز ديگری
تشبیه ميکند ،برای آن است که مُشبه را بزرگنمايي کند و آن را فراتر از حد معمول قرار دهد .اغراق صناعتي است که در بديع
معنوی مطرح ميشود ،بنابراين آشناييزداييِ مالزم با اغراق در سطح معنا رب ميدهد .حسن تعلیل نیز بیت از هر صنعتي همواره
با نوعي اغراق (در معنای عام) شاعرانه همراه است که موجب شگفتي و درنگ مخاطب ميشود؛ برای مثال زماني که حافظ
ميگويد:
پرتششو روی تششو تششا در خلششوتم ديششد آفتششاب

ميرود چون سشايه هشر دم بشر در و بشامم هنشوز

()531
حسن تعلیل اين شعر چنین است که در تخیل آغراقآمیزِ شاعر دلیل اين که خورشید ،به در و بام او ميگردد ،امری طبیعي و
مبتني بر حرکت و گردشِ خورشید (بنا به تلقي گذشتگان) نیست ،بلکه به اين سبب در دور و بر خانۀ شاعر ميگردد تا نشاني از
پرتو معشوق حافظ بگیرد .در جای ديگری نیز در تخیّل شاعر ،تبزدگي و گرمروييِ خورشید به آن علت است که خورشید
عاشق تب و تاب و گرمای عرق و خوی معشوق است و بنابراين گرما و تابت آفتاب به اين علت است:
تاب خوی بر عارضشت بشین کافتشاب گشرمرو

در هوای آن عرق تا هست هر روزش تشب اسشت
()71

ب) حسن تعلیل و انواع تشبیه
استاد فرشیدورد سالها پیت در مقالهای با عنوان «توأم شدن تشبیه با عوامل ديگر در شعر حافظ» (فرشیدورد)535 : 353 ،
اشارهوار به مالزمت حسن تعلیل با تشبیه پرداختهاند و برخي از ابیات حافظ را به عنوان مثال آوردهاند .جز آن ابیات و
شاهدمثالهای استاد فرشیدورد ،اشعار فراواني در ديوان حافظ هست که از اين منظر قابل بررسياند .نصراهلل تقوی نیز ضمن
تعريف حسن تعلیل ،در اين خصوص گفتهاند« :اين صنعت چنان است که متکلم برای امری علتي ذکر کند که در واقع علت آن
نباشد؛ بلکه علت چیز ديگر باشد يا علت معلوم نباشد .و اگر حسن تعلیل در تشبیه و استعاره واقع شود بر رونق او افزوده
ميشود» (تقوی.)1 1 : 313 ،
همانطور که ميدانیم تشبیه انواعي دارد ،لیکن بیشترين نوع تشبیهي که همراه با حسن تعلیل ميآيد« ،تشبیه جمع و گهگاه
تفريق» است؛ برای مثال در بیت زير شاعر باز شدن و دريده شدن غنچه را به اين علت ميداند که بوی خوشي از جانب معشوق
به او رسیده است؛ همچنین پارگي پردۀ دل شاعر نیز به سبب گذشتن و عبور بوی خوش يار و اشتیاق عاشق به اوست .البته
گفتني است که در چنین حالتي ،حسن تعلیل مربوط است به همان «باز شدن غنچه به سبب شنیدن نسیم خوش يار»:
چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسشیمي

کششه پششرده بششر دل خششونین بششه بششوی او بدريششدم
()111
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در بیتِ زير:
تششا بششو کششه دسششت در کمششر او تششوان زدن

در خشششون دل نشسشششته چشششو يشششاقوت احمشششريم
()717

مرحوم حسنعلي هروی ،بدون ذکر نام صناعت حسن تعلیل ،شعر را به اين صورت معني کردهاند« :در تصور شاعر ياقوت به
اين جهت توانسته به صورت زينت کمربند درآيد و کمر يار را در آغوش بگیرد که با صبر و تحمل خون دل خورده به رنگ سرب
يعني رنگ خون دل درآمده است .ميگويد ما هم برای اينکه دستمان به کمر يار برسد مثل ياقوت سرب در خون دل خود
نشستهايم خون به دل شدهايم .سودی در مناسبت لعل با خون جگر در «آری شود لیک به خون جگر شود» تعبیر لطیفي دارد بدين
خالصه که لعل را برای اينکه شفاف شود در خون جگر حیواني قرار ميدهند .در خون دل نشستن ياقوت نیز در اين بیت احتماالً
به چنین رسمي اشاره دارد ،که ياقوت را هم در خون دل حیوان ذبحشده ميگذاشتند تا شفاف شود .شايد!» (هروی: 375 ،
 .) 515اين چنین حسن تعلیلي با تشبیه جمع همراه است ،که استاد هروی با عنايت به زمینۀ حسنِ تعلیليِ آن توانستهاند چنین
نیک و شايسته از عهدۀ غايت زيباشناختيِ معنای متن برآيند.
در بیت زير نیز شاعر شیدايي ،پريشاني و هیجانِ بلبل در قفس را از يک سو به سبب اشتیاق به شکر و بادام دوست ميداند
(زمینۀ حسن تعلیلي) و از سوی ديگر ،شیدايي طبعِ طوطيصفتِ خود را هم متأثر از عشقت به لبِ همچون شکر و چشمِ همچون
بادام دوست ميداند:
واله و شیداست دايشم همچشو بلبشل در قفشس

طششوطي طششبعم ز عشششق شششکر و بششادام دوسششت
() 13

در مواردی هم در شعر حافظ حسن تعلیل همراه با تشبیه مفروق به کار رفته است؛ برای مثال در اين بیت ميگويد دلیل اينکه
باد صبا خوشبو شده اين است که از خان کوی دوست گذر کرده است؛ اما مخاطب فرضي به اين دلیل دم خُلقت خوش و
دلپذير نیست که خانبوسِ آستانِ دوست نشده است:
مشکین از آن نشد دم خلقشت کشه چشون صشبا

برخشششان کشششوی دوسشششت گشششذاری نمشششيکنشششي
()173

در برخي از حسن تعلیلهای حافظ هم تشبیه تفضیل ديده ميشود؛ برای مثال در اين بیت:
ز بنفشششه تششاب دارم کششه ز زلششف او زنششد دم

تششو سششیاه کششمبهششا بششین کششه چششه در دمششاغ دارد
()111

تصوير خیال شاعر آن است که رنگ و پیچ و تاب گل بنفشه به سبب آن است که تشبه به زلف معشوق کرده است و درصدد
رقابتِ محاکاتآمیز با آن برآمده است؛ اما شاعر زلف معشوق را با بیانِ «تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد» ،بر بنفشه ترجیح
داده است .برخي مواقع ،حسن تعلیلِ مبتني بر تشبیه تفضیل ،مالزم با تشبیه تفريق هم هست؛ برای مثال در اين بیت شاعر بیماری
و خماری نرگس (حالتِ خمیدگي) آن را به سبب تقلید از معشوق ميداند ،لیکن اساس تشبیه بر مبنای نوعي وجه شبه افتراقي
است:
گشت بیمار که چون چشم تشو گشردد نشرگس

ششششیوۀ او نششششدش حاصشششل و بیمشششار بمانشششد
()311

ج) حسن تعلیل و ایهام
همانطور که ميدانیم ايهام صناعت غالب و مسلطي است که در بیشتر غزلهای حافظ حضوری فعال دارد .برخي حسن
تعلیلهای اشعارِ حافظ ،مالزم و همراه هستن د با ايهام که در اين حالت دو صناعت مورد توجه شاعر ،توأمان در بیت حضور
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مييابند .به عبارتي« ،ايهام يا استخدام و حسن تعلیل ،جزء الزم شخصیتبخشي است ،ولي هم ايهام و هم حسن تعلیل زماني
آشکار ميشود که برای هر دو رکن شخصیتبخشي يعني شخص و شئ ارزشي برابر قايل شويم و اين زماني ممکن است که
معني شعر را به يک معني واحد تقلیل ندهیم» (محمدی آسیابادی) 31 : 385 ،؛ برای مثال در اين بیت:
دوش بششر يششاد حريفششان بششه خرابششات شششدم

خم مي ديدم و خشون در دل و سشر در گشل بشود
()111

دو ايهام موجود است که هر دو دارای زمینهای حسن تعلیلي هم هستند؛ «خون در دل بودن خُم» هم معنايي واقعي دارد که
عبارت است از حاویبودن شرابِ سربِ خونین و هم به تعبیری کنايي ،رنجور و اندوهنان بودن .ايهام ديگر« ،سر در گل بودنِ
خُم» است ،که در معنای واقعي عبارت است از اينکه در گذشته برای اينکه هوا به درون خم نفوذ نکند سر آن را با گل ميگرفتند؛
معنای ايهامي عبارت است از ماتمزدگي و سوگواری؛ زيرا در مراسم عزا و مصیبت ،گل به سر ميمالیدهاند .با اين تفاصیل ،حسن
تعلیلهای اين بیت مبتني بر معاني ثانويه و کناييِ ايهامها هستند ،بدين قرار که خم شراب «به سبب دوری از حريفان ،خونین دل
و ماتمزده» شده است.
در اين بیت نیز:
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نششاني داد

کششه تششاب مششن بششه جهششان طششرّۀ فالنششي داد
()131

واژۀ «تاب» در دو معنای ايهاميِ «پیچ و تاب ،و اضطراب» به کار رفته است .گل بنفشه به مناسبت رنگ تیره و پیچ و تاب و
بوی خوش خود نماد زلف زيباست .زمینۀ تصويری شعر آن است که حالت خمیدگي گل بنفشه به دلیلي طبیعي نیست ،بلکه به
آن سبب است که در برابر زلف معشوق کم آورده و از حسد دچار پیچ و تاب و در عین حال اضطراب و اندوه (معنای ايهامي)
شده است .در بیت زير نیز حسن تعلیل همراه ايهام به کار رفته است:
بنشششده پیشششر خرابشششاتم کشششه درويششششان او

گششنر را از بششينیششازی خششان بششر سششر مششيکننششد
()101

اين که خان بر سر گنرهاست (امر واقعي) ،به اين دلیل است که درويشان ميخواهند که گنرها را خوار و بيمقدار کنند
(معنای ايهامي).
صناعت استخدام از زيرشاخهها ی ايهام است که در آن واژه يا تعبیری با دو عنصر حاضر در بیت ،دو معنای گوناگون بدهد؛
برای مثال در بیت زير:
در آن هوس که به مستي ببوسم آن لشب لعشل

چه خون کشه در دلشم افتشاد همچشو جشام و نششد
()318

حسن تعلیل بر مبنای تشبیه و استخدام است« .خون در دل افتادن» با توجه به شاعر به معنای «غمگین شدن» است و با توجه به
جام« ،شراب سرب» است.
د) حسن تعلیل و شخصیتبخشی
غالب اوقات که حسن تعلیل به کار برده ميشود ،امری که علیّتي ادعايي برای آن اقامه ميشود ،واجد صفات و کردارهايي
انساننما يا جاندارگونه ميشود .عنصر و صناعتِ شعریِ «شخصیتبخشي از دو رکن اساسي برخوردار است؛ يکي شخص و
ديگری شيء .هرگاه صفت ،ويژگي يا فعلي را که به شخص (انسان) نسبت ميدهیم ،در واقع به آن شيء شخصیت دادهايم»
(محمدی آسیابادی .) 5 : 385 ،واقعیت اين است که يکي از بنیانهای اصلي حسن تعلیل ،همان تشخیص يا جاندارپنداری
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است؛ زيرا اسباب و علّتهايي ادعايي که برای حسن تعلیلها اراده ميشود ،همواره مبتني است بر جانبخشي به آن پديدهها.
پديدههايي همچون گلها ،گیاهان ،درختان ،اشک ،ابر و مانند اينها در منطق و «بینت اساطیریِ» شاعری همچون حافظ زنده و
جاندار ميشوند و بنابراين ممکن است برای برخي صفات و ويژگيهای آنها اسباب و عللي ادعايي اقامه شود .در نتیجه« ،در
ديوان خواجه حافظ شیرازی شکلهای متعدد شخصیتبخشي ،چه در قالب استعاره و چه در قالب تشبیه و اسناد مجازی وجود
دارد که معموالً توأم با صنايعي همچون ايهام ،استخدام و حسن تعلیل است» (همان .) 1 :برای نمونه به ابیات زير نظری
مياندازيم:
اشک من گر ز غمت سرب برآمد چشه عجشب

خجل از کردۀ خود پشردهدری نیسشت کشه نیسشت
() 11

در اين بیت ،اشک ،همچون انساني ،غمازی و سخنچیني کرده است؛ به عبارت ديگر سرخي و خونینبودن اشک به دلیلي
طبیعي و جسماني نیست ،بلکه به اين دلیل است که راز عشق شاعر را عیان کرده است .بنابراين اشک ،سرب شده است؛ زيرا هر
شخصي که پردهدری بکند ،در نهايت از کار خود شرمنده ميشود .آنچه موجب شده است شاعر دلیلي برای سرخي و شرمزدگيِ
اشک بیاورد آن است که در تخیّل شاعر اشک به انساني تشبیه است و صفاتي انساني به آن نسبت داده شده است.
در بیت زير نیز ابتدا گل الله به انساني تشبیه شده است ،يا اينکه انساني فرض شده است که چون فرصتِ کوتاهِ زندگي را
دريافته است ،جام شراب سرب (گلبرگهای سرب) را از دست ننهاده است؛ اساس حسن تعلیل در اين بیت مبتني بر اين است که
شاعر گل الله را چونان انساني فرض کرده است:
مگششر کششه اللششه بدانسششت بششيوفششايي دهششر

کششه تششا بششزاد و بشششد جششام مششي زکششف ننهششاد
()1 0

در بیت زير نیز خونیندل بودن صراحي و نالندگيِ بربط به سبب زيان و آسیبي است که رياکاران و دورويان اهل روزگار پديد
آوردهاند .صراحي با دل خونین (شراب سرخي که در آن است) و بربط با نالندگي ،انسانهايي فرض شدهاند که از دست دورويان
غمگین و خروشنده شدهاند:
بیششششا وز غششششبن ايششششن سالوسششششیان بششششین

صششششراحي خششششوندل و بششششربط خروشششششان
()771

در بیت بسیار زيبا و تأثیربرانگیزِ زير ،شاعر باريدن بهار را به گريستن تعبیر کرده است؛ يعني باريدن ابر بهار را دلیلي طبیعي
نميداند ،بلکه آن را ،بنا بر دلیلي ادعايي ،به سبب آن ميداند که گلها و گیاهان ناپايدارند و به اين دلیل ابر بر احوال آنان
ميگريد .اساس حسن تعلیل اين بیت ،صناعت شخصیتبخشي است که در آن «ابر» چونان انساني نازندل و مغموم فرض شده
است:
رسششم بدعهششدی ايششام چششو ديششد ابششر بهششار

گريششهاش بششر سششمن و سششنبل و نسششرين آمششد
()310

واقع امر آن است که برای دريافت عمق معنا و ژرفای زيباشناسانۀ چنین ابیاتي الزم است ،به نحوی توأمان ،هم صناعتِ
شخصیتبخشي را پیت چشم داشت و هم حسن تعلیل را.
ه) حسن تعلیل و تجاهل العارف
همینجا بگويیم که خود عنوانِ «تجاهل العارف» ترکیبي متناقضنما است که در آن شخصي که از امری آگاهي دارد ،خود را به
ناداني ميزند تا شگفتي و غرابتِ امری را نشان دهد .از آنجا که حسن تعلیل صناعتي است که در آن شاعر با اسباب و داليلي
paradox

1
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ادعايي رابطهای میان دو پديده ايجاد ميکند يا دلیلي و علّتي تخیّلي را برای وقوع امری اقامه ميکند ،بنابراين ممکن است خود
شاعر از کشف رابطهای میان دو چیز ،يا اسنادِ ويژگي و کنشي به پديدهای ،احساس شگفتي نمايد و نامعهودبودن آن را با نادان-
نمايي و دودلي بازنمايي کند .حسیني نیشابوری در بدايع الصنايع گفته است که «ملحق است به حسن تعلیل آنکه علیّت مبني بر
شک باشد؛ يعني آن علّت و سببي که ذکر کنند در وی ادّعای علیّت بر سبیل جزم نکنند؛ چنانکه بیت:
گشششويي کشششه ششششدهسشششت ابشششر نیسشششان

از يشششششار جشششششدا کشششششه گششششششته گريشششششان
(حسیني نیشابوری) 88 : 381 ،

در بیت زير حافظ بر مبنای تجاهلالعارف ،دلیل خوشبوييِ باد و خان را امری طبیعي نميداند ،بلکه آن را برخاسته از
گیسوافشاني يار ميداند که البته چنین رابطهای را با شک بیان کرده است و نه «بر سبیل جزم»:
مگششر تششو شششانه زدی زلششف عنبرافشششان را

کششه بششاد غالیششهسششا گشششت و خششان عنبربوسششت
() 31

برای دريافت معنيِ اين بیت:
يا رب چه نغمه کرد صشراحي کشه خشون خشم

بشششا نعشششرههشششای قلقلشششت انشششدر گلشششو ببسشششت
()80

الزم است هم تجاهلالعارف مد نظر باشد و هم حسن تعلیل .ژرفساختِ حسن تعلیلي بیت مبتني است بر اينکه هنگامي که
صراحي خواسته است شراب خونینرنگ را بريزد و از دهانۀ خود روان سازد ،آواز و شرشری از آن برآمده است که ممنوع و
منهي است؛ بنابراين اين آواز در گلويت گیر کرده است .شاعر نیک اين امر را ميداند و با وجود مسلم پنداشتن آن ،خود را به
ناداني زده است و از سر شگفتي ،دري و واهمه طرح پرست کرده است؛ پرسشي بالغي که به دنبال پاسخ نیست.
 .6حسن تعلیل محملی برای توصیف معشوق
درست است که شعر حافظ تغزلي است و عرصۀ غزل ،مجال بیان احوالِ عشق و شباب و رندی است ،لیکن انقالبي که حافظ به
لحاظ درونمايهای در غزل ايجاد کرده است به دلیل وارد کردن درونمايههای گوناگون در غزل بوده است؛ به عبارتي در شعر
حافظ موضوعات و مضامین سیاسي ،اجتماعي ،ستايشي ،فلسفي و تعلیمي به وفور يافته ميشود .با اين حال ،در غزلهای حافظ،
حسن تعلیل غالباً محملي مناسب است که شاعر به مدد آن حد نهاييِ زيباييِ معشوقِ آرمانيِ خود را بازمينمايد .در شعر برخي از
شاعران ديگر همچون رودکي ،فرخي ،انوری و خاقاني و ..حسن تعلیل اغلب محملي است برای ستايت ممدوح .پژوهشگری در
مقالهای با عنوانِ «نقت حسن تعلیل در ساختار مضمونهای گريز به ستايت» ميگويد« :ستايت مهمترين موضوع شعر فارسي تا
آغاز سدۀ هفتم است و حسن تعلیل يکي از هنریترين شیوههای پیوند دادن مقدمه و تشبیب سرودههای ستايشي به تنۀ اصلي
آنهاست» (خبازها .)13 : 33 ،برای مثال ،بسامدِ حسن تعلیلهای ستايشي در اشعار انوری چنان فراوان است که «اين واقعیت را
روشن ميسازد که بهترين ابزار ادبي و شیوۀ هنری شاعر برای ستايت ممدوح آن است که برای هر پديدهای که علت ادبي و
توجیه عقالني ندارد ،از حسن تعلیل آمیخته با اغراق و مبالغه و غلو استفاده کند» (غريبحسیني.)31 : 387 ،
اما کاربرد و کارکرد درونمايهای حسن تعلیل در شعر حافظ متفاوت است .قريب به نود درصد اشعاری که حافظ در آنها حسن
تعلیل به کار برده است ،برای آن هستند که جلوۀ معشوق را در آنها به نحوی آرماني و اثیری بازنماياند؛ گويي در جهانِ شاعرانۀ
حافظ ،پديدههای جهانِ هستي ،جملگي در صدد «مُحاکاتِ» با معشوق برآمدهاند .در چنین نگرش شاعرانه و عارفانهای ،اگر
پديدههای جهانش همچون خورشید ،ماه ،سرو ،شمع ،گل و...ش دچار دگرگوني ،حرکت ،سکون ،رشد و نموّ ميشوند ،به اين علت
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است که يا درصدد محاکات با معشوق برآمدهاند يا به استقبال او رفتهاند يا به رقابتِ ناکام با او برآمدهاند .هنگامي که شاعر مي
گويد:
بنفششششه طش شرّۀ مفتشششول خشششود گشششره مشششيزد

صششبا حکايششت زلششف تششو در میششان انششداخت
()50

بر اين مبناست که صبا حکايت زلف تو را در میان انداخته و آن را پراکنده کرده ،چون که گل بنفشه ادعای خودآرايي و زيبايي
کرده و بنابراين صبا خواسته است او را از رو ببرد .حسن تعلیل ديگر در اين بیت اين است که زلف گرهبرگره بنفشه به سبب
تقلید از زلف معشوق به اين حالت درآمده است .بنابراين در اين بیت با حسن تعلیلي دوجانبه روبهرو هستیم .در بیت زير نیز که
ميگويد:
شمع اگشر زان رب خنشدان بشه زبشان الفشي زد

پیت عششاق تشو ششبهشا بشه غرامشت برخاسشت
()71

شاعر شمع را انساني فرض کرده است که دارای زبان (زبانه) است و دارد ميخندد و خندهاش از سر رقابت با خندۀ معشوق
است؛ بنابراين اينکه عشاق شبها شمع را به حالت ايستاده نگه ميدارند و مجازات ميکنند ،برای آن است که شمع خواسته با
خندۀ معشوق برابری جويد .در جای ديگری مقام معشوق را بر حسب همین صناعت چنان باال ميبرد که ميگويد درخت سرو
که در زمین پابرجا و ساکن مانده است به دلیلي طبیعي نیست ،بلکه به اين سبب است که در برابر رخسار تو از سر خجلت ،پايت
در گل فروفته است و امکانِ گامگذاری برايت نیست:
پششیت رخسششار تششو پششا برنگرفششت از خجلششت

سرو سرکت که به ناز از قد و قامت برخاست
()71

در مقابل نیز حرکت و پويندگي بادِ بهاری را به سبب شوق ديدن و هواداری معشوق ميداند و نه حرکتي قسری معلول
جابهجايي هوای سرد و گرم:
در چمششن بششاد بهششاری ز کنششار گششل و سششرو

بششه هششواداری آن عششارض و قامششت برخاسششت
()71

محاکات و تقلید از معشوق باعث شده است که گل سرب عرق کند و به گالب بدل شود؛ زيرا زيباييِ عرق را بر رب معشوق
ديده و تقلیدِ رشکآمیزش باعث عرق کردن و غرق در عرق شدن او شده است:
گششل بششر رب رنگششین تششا لطششف عششرق ديششد

در آتششت رشششک از غششم تششو غششرق گششالب اسششت
()78

در بیت زير نیز شاعر بر حسب انسانپنداریِ ماه و اغراق شاعرانه ،افول نور ماه را به اين دلیل ميداند که در برابر رخسار
خورشیدگونِ معشوق کم ميآورد:
فششروغ مششاه مششيديششدم ز بششام قصششر او روشششن

که روی از شرم آن خورششید در ديشوار مشيکشرد
()300

«وحدتِ وجودیِ» اين پديدهها در اين است که هر کدام جلوهای از معشوق ازلي يا اينجهانياند .بنابراين در حسن تعلیلهای
حافظ همواره سعي بر آن است که معشوق در مرکز توجه قرار گیرد و نه موارد و مسائل ديگر؛ البته چون که شعر حافظ غنايي و
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تغزلي است ،بنابراين انتظاری جز اين هم نميتوان داشت .با اين همه ،در اشعار حافظ مواردی از حسن تعلیل ديده ميشود که
دستمايه و درونمايۀ شعر ،موضوعاتِ مرثیهای ،اجتماعي ،اخالقي و عرفاني است ،برای مثال ،در بیت زير از نمونههای شعر
مرثیهای است که شاعر برای از دست دادن فرزندش سروده و گفته است اينکه فرزند من در خان جايي گرفته است ،به دلیل آن
بوده که مه چرب بر او حسد ورزيده ،و رشک و حسد چرب باعث شده است که در ديار خاموشان جايي بگیرد:
آه و فريششاد کششه از چشششم حسششود مششه چششرب

در لحششد مششاه کمششانابششروی مششن منششزل کششرد
()177

در اين بیت گذر پرشتاب عمر را به علتِ هجوم خیل حوادث ميداند:
در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهي اسشت

زان رو عنشششانگسسشششته دوانشششد سشششوار عمشششر
()111

در بیت زير طلوع يا برآمدن آفتاب را به خنده تعبیر کرده است و با نیشخندی فلسفي ميگويد که خندۀ صبح به دلیلي طبیعي
نیست ،بلکه به سبب آن است که ميخواهد احوال وابستگانِ به دنیای بيوفا را تمسخر کند:
چو پیت صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست

بر آمشد خنشدهای خشوش بشر غشرور کامکشاران زد
()3 1

در بیت زير نیز بر مبنای حسن تعلیلِ همراه با تشبیه و شخصیتبخشي ،نهیبي ميزند برای پرهیز از نیاز بردن به پیت کسان:
هشششر کشششه چشششون اللشششه کاسشششهگشششردان بشششود

زيشششن جفشششا رب بشششه خشششون بششششويد بشششاز
()151

نتیجه
نتیجۀ اين مقاله اين است که در هر اثر ادبي صناعت يا صناعتهايي وجه غالب ميشوند .در شعر حافظ نیز حسن تعلیل از جمله
صناعتهای غالب است که شاعر به صور گوناگوني آن را به کار برده است .شیوۀ کاربرد حسن تعلیل در اشعار حافظ به گونهای
است که آنها را به نحوی آشکار و بسیار عیان به کار نبرده ،بلکه در منطق و سخن شاعرانۀ خود چنان آنها را تنیده که با تأمل و
درنگ کشف و متجلي ميشوند .حسن تعلیل های حافظ حاصل نوعي نگرش شاعرانه به جهان است که اغلب حرکات و سکناتِ
پديدههای جهان را تقلید و محاکات معشوق ميداند؛ تقلید و محاکاتي که شاعر با نوعي نگاه اشراقي آن را کشف کرده است.
افزون بر اين ،نتیجۀ ديگری که از اين مقاله گرفته ميشود اين است که صناعتها و آرايههای ادبي را الزم است به همراه هم
بررسي و تحلیل کرد ،تا بدين وسیله سبک يا بوطیقای شاعر هم عیان شود .در اين مقال ،به اين نتیجه رسیدهايم که حافظ حسن
تعلیل را ،به عنوان صناعتي به غايت شاعرانه ،به همراه صناعتهای ديگر به کار برده ،که بر عمق و ژرفای زيباشناسانۀ شعر خود
افزوده است .نکتۀ مهم ديگر اينکه در برخي از موارد معنای شعر بازبسته و وابسته به حسن تعلیل است؛ يعني با لحاظ کردن
صناعت حسن تعلیل است که ژرفای معنای شعر عیان ميشود؛ به عبارتي ديگر ،صناعت جزء بايستۀ معنای شعر ميشود .در
نهايت اينکه حسن تعلیل در شعر حافظ خصیصهای سبکي است در کنار ديگر عناصر و صناعات سبکساز.
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