
 
 
 
 
 

 طنز حافظ

 دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

 

 ههركس اندك تأملى در شعرِ حافظ داشته باشد، به نيكى دريافته است  كت

 يتناهاى شعر او لحن طنزآميز كالم اوس . متالال  در ترين ويژگىيكى از برجسته

 :بي 

 يارب آن زاهد خودبين كه به جز عيب نديد

 دود آهيش در آيينه ادراك انداز
 

 اشتهر در رابطه معنايى كلمات خودبين و به جز عيب نديد اندكى تأمل داگ

اس .  زاهد، خود نَفْسِ عيب»خواهد بگويد: شويم كه حافظ مىباشيم، متوجه مى

 ذات عيب اس . نه اين كه داراى عيتب باشتدخ ختودبين است  و بته جتز عيتب

ما ا« د كه خود اوس .بينبيند كه عيب اس . يا عيب را مىبيند. خودش را مىنمى

 آور او راتبديل عبارت او به هر صورت ديگترى، لحتن طنزآميتز و هنتر شتگف 

 .كندرنگ و احتماال  نابود مىكم

                                                 

 . . آثتار  هديه دوستان و دوستاران به محمدعلى اسالمى ندوشن، تهران» مجموعه مقاالت«تك درخ

 .301-311، صص 1380يزدان، 
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 وشايد مقاالت و كتابهاى بسيارى در بابِ طنزِ حتافظ نوشتته شتدا باشتد 

ن در متدر اين لحظه به هيچ كدام از آن مقاالت يا كتب احتمالى كارى نتدارم. من

كنم ىميادداش  بر اساس تعريفى كه خودم از طنز دارم، اين مسأله را بررسى ينا

ب طنتز، تر از اين تعريف، در باتر و دقيقمعتقدم كه تا اين لحظه تعريفى جامع و

 هنترىِ تصويرِ»ام. بر اساس اين تعريف، طنز عبارت اس  از: هيچ زبانى نيافته در

 «.اجتماعِ نقيضَيْن و ضِدّين

عنى از انيد كه در منطق، اجتماعِ نقيضين يا اجتماع ضدّين مُحال اس ،يدمى

 توان تصور كرد كه يك چيز هم سياا باشد و هتم ستفيد يايتكديدگاا منطق نمى

چيز در يتك آن، در حتال حركت  باشتد و در همتان آن، در حتالِ ستكونخ امتا 

 و نبتو ِ هنر،منطقِ ختويش را دارد و در منطتقِ هنتر، يعنتى از رهگتقر خالقيت 

توان پقيرف  كه يك چيز هم ساكن باشتد و هتم در همتان لحظته در هنرمند،مى

 :حرك . به اين بي  از واعظ قزوينى شاعر عصر صفوى توجه كنيدحال

 ز خود هر چند بگريزم، همان، دربندِ خود باشم

 رَمِ آهوى تصويرم، شتابِ ساكنى دارم
 

 ا اس ، هتر كتس انتدكبا مقدمات هنرى و تصويرى كه شاعر ايجاد كرد

 پقيرد كته يتك چيتزاستعدادى در قلمروِ التقاذ از شعر داشته باشد، به راحتى مى

 تواند در يك آن، هم ساكن باشد و هم متحترك. تعبيتر بستيار فهتردا شتتابِمى

 ردختوان پتقيرف  و احستاس كتساكن را، در باف ِ شعرِ اين گويندا به راحتى مى

 .جتماعِ نقيضين باشد و مُحالاگرچه از ديدگااِ منطق، ا

 در مركزِ تمام طنزهاى واقعىِ ادبياتِ جهان از داستانهاى چخوف گرفته تتا

 كند و از مقولتهحكايات عبيد و كلمات قصارى كه از بزرگان ادب و هنر نقل مى
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 .شود، اين تصويرِ هنرى اجتماعِ نقيضين قابل رؤي  اس طنز شمردا مى

 ريخ ادبيتات و فرهنتگ خودمتان، يكتى ازرويتم، در تتاجاى دورى نمتى

 صر وشناسند و آن عبيد زاكانى اس ، معاترين طنزپردازان جهان را همه مىبزرگ

 ىاحتماال  دوس ِ خواجه شيراز. عبيد در قلمترو شتعرهاى جِتدّى، خيلتى اهميتت

 زاتتابِ حتافظ جتايى بتراى هتيچ كستى ندارد، به ويژا كه در پرتوِ آفتابِ جهان

 كه اراس باقى نماندا اس . اما در قلمرو طنز، عبيد همان مقامى را دمعاصران او 

در « نتصوير هنرى اجتماع نقيضي»حافظ در حوزا شعر. ما اينك براى نهان دادنِ 

 :پردازيممركزِ طنزهاى عبيد به يكى دو نمونه قابلِ نقل از گفتار او مى

 خطيبى را گفتند: مسلمانى چيس ؟

 !را با مسلمانى چه كار؟گف : من، مردى خطيبم. م

 هر كسى با مفهوم خطيب و نقش خطيبان در جامعته استالمى آشتنا باشتد

 داند كه نه تنها شرطِ اولِ خطيب بتودن مستلمان بتودن است  بلكته خطيتب،مى

 سخنگوى همه مسلمانان نيز هس . اما عبيد با اين بيان هنترى ختويش، خطيتب

 دن تصتوير كتردا و در ذاتِ آنبودن را ضد مسلمان بودن يا نقيض مستلمان بتو

 :خطيب به نمايش در آوردا اس . يا در اين حكاي 

 نوم رَستَ قزوينى را پسر در چاا افتاد. گف : جانِ بابا!  جايى مرو تا من بتر

 !بياورم و تو را بيرون كهم

 در مركز تمامى طنزهاى ادبى، نوعى اجتماع نقيضين يا ضتدين محستوس

   كه ميانِ هزل و هجو و مضاحك با طنز تفاوت بسياراس . البته بايد توجه داش

 وجود دارد ممكن اس  هر يك از اين انواع، داراى ويژگى طنتز باشتد و ممكتن

 اس  نباشد. نه هر طنزى هزل و هجو و مضحكه اس  و نه هتر هتزل و نجتو و
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 گونه، فاقتدِاى، طنز. بسيارى از هجوها، به ويژا هجوهاى ركيك و دشناممضحكه

 ي ِ طنزاند و بعضى از آنها برخوردار از زمينه طنزآميز، مالال  در اين قطعتهخصوص

شعر  هاى هجو در زبان فارسى طنز بسيار عميقى نهفته اس ،ترين نمونهاز قديمى

 :از منجيكِ ترمقى از شاعران قرن چهارم هجرى اس 

 اى خواجه! مر مرا به هجا قصدِ تو نبود

 آزمون جز طبعِ خويش را به تو بركردم

 چون تيغِ نيك كش به سگى آزمون كنند

 وآن سگ بوَد به قيم ِ آن تيغ رهنمون
 

 گويد قصدِ هجو تتو را نتدارم و از ستوى ديگتركه شاعر از يك سوى مى

 و ايتن بتا نتوع هجوهتاى (اجتماع نقيضين)سرايد بدترين هجو را در حق او مى

 انجنتدقى زمتين تتا آستمركيكِ امالالِ سوزنى و بعضى از متأخرين امالال يغماى 

 .تفاوت دارد

ميان اى وجود ندارد و همچنينپس ميان هجو و هزل، به هيچ روى مالزمه

استان تواند شخصى را بگرياند.داى نيس ، گاا يك طنز مىطنز و خندا نيز مالزمه

فروخت  و كستى خريتدارش نبتودو آن مردى كه در تموزِ گرم نيهابور، يخ متى

تترين طنزهتاى جهتان است ، اينكته از دردناك «مام شد!نخريدند و ت»گف : مى

 :اززبان حكيم سنايى بهنويم اين طنز لطيف دردناك و نجيب و انسانى را

 مَالَل  هس  در سراىِ غرور

 مَالَلِ يخ فروش نيهابور

 در تموز آن يَخَك نهادا به پيش

 كس خريدار نىّ و او درويش
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 گرييداين همى گف  و، زار مى

 «!ماند و كس نخريدبسى مان ن»كه 
 

 مان نماند و كس نخريد نهفته است  كته دقيقتا  تصتويرىتمام طنز در بس

 .اس  از اجتماعِ نقيضين

كِ شود، چه درمضاححتى در گفتار عادى مردم، آنجا كه هنر عوام آغاز مى

نقيضتين هايى از تصوير هنرى اجتمتاعايهان و چه در تعبيرات روزمرا آنان، گونه

است  و فتالن هتيچ كتس»يتا  «تر از مُف ارزان»گويند: يد، وقتى مىتوان درا مى

 «است ىفالن ظرف پُر از ختال»يا  «فالن از هيچ، دو جو كمتر ارزد»يا  «چيزى كم

 .اينها همه تصاويرى از اجتماع نقضين اس  و اوجِ طنز

 اىنتهحتى در برخورد شاعرانه كودكان نسب  به مفاهيم و اشياء، گاا به گو

 .آگاا، طنزهاى عميقى وجود داردناخود

اش را، بته دليلتى پنهتان كتردا بتود بازى كودكِ سته ستالهمادرى، اسباب

 .گف : گم شدا اس ومى

 !كودك با لحنِ بسيار جدّى گف : بايد گم شدنش را ببينم

 خواست  گتم شتدنش را ببينتد،اين تعبير طنزآميز و عميق كودك كه متى

 .تصويرى اس  از اجتماع نقيضين

 ر قدر تضاد و تناقض آشكارتر باشد، و از سوى ديگر گويندا ودر تصويره

تصوير شود. پيداس  كهتر مىتر، طنز به حقيق ِ هنريش نزديكاجتماعِ آنها موفق

-كته عنصتر اصتلى تمتام هنرهاست   -اجتماع نقيضين جز بته نيتروى تخيتل 

 اد، به كمك نيروىپقير نيس . در هر بيان طنزآميزى دو امر متناقض يا متضامكان

 انتد، اجتمتاع واند و به اجتماع و وحتدت رستيداگويندا، به يكديگر گرا خوردا
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 نظتروحدتى كه تنها در باف ِ هنرى آن گويندا، به وجود آمدا و اگر از آن صرف

 .پقيردكنيم، هيچ ذهنى وحدت و اجتماع آن دو نقيض يا ضد را نمى

كوال راناپسند داليلى، نوشيدن پپسىوقتى يك از اعاظمِ فقهاى عصر ما، به 

 :گفته اس گفتند يكى از ميخوارگان مىتهخيص دادا بود مى (و نه حرام)

 دانتدانتد، آدم نمتىكوال را ناپسند اعالم كردااز وقتى ايهان نوشيدن پپسى

 !عرقش را با چه چيزى بخورد

 ن، طنز،انساكند، گاا در رفتار طنز تنها در گفتار و هنرهاى زبانى جلوا نمى

اع دهد تا بدانجا كه مجموعته حركت  يتك اجتمتآگاا يا ناآگاا، خود را نهان مى

 ريخشود و اگر با تتارسد و ساختار يك جامعه تبديل به طنز مىمرحله طنز مىبه

 تتوانيمها طنتز را آشتكار متىاجتماعى ايران آشنا باشيم، در بسيارى از اين لحظه

 ىاز حُكّتام، طنتز است ، يعنتى در يتك آن، دو ستو مهاهدا كنيم. رفتار بسيارى

س : شان، نيز، در تحليل نهايى طنزاتناقض را در خويش دارد و شعارهاى سياسى

هتاى نمونهدار. به نظرم جامعه عصر حافظ يكى از بهترينآور و هم خنداهم گريه

ر ميتنمونه، رفتار اگيرى اين تناقض در ساخ  جامعه اس  و شايد به عنوانشكل

 هتاى تجستم ايتن تنتاقض دربافت  جامعتهمبارزالدين را بتوان از بهترين نمونته

 عتوام و چته ازها با برخوردى هنرى، چته از ستوىدانس ، اما وقتى اين تناقض

 :شودسوى خواص، تصوير شود، طنز به معنىِ دقيقِ كلمه آشكارمى
 

 آلودعيبم بپوش، زنهار! اى خرقه مى

 زيارت آمد ان بهرِمكان پاكِ پاكدا
 

 خواهد تا عيتبِ او را در برابتر آن پتاكِآلودِ خويش مىحافظ از خرقه مى
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پاكدامان بپوشاند و اين بهترين تصويرِ هنرى از اجتماع نقيضين يا ضتدّين است . 

 :گويدياوقتى مى

 ام توبه، به دس ِ صنمِ بادا فروشكردا

 كه دگر مى نخورم بى رُخِ بزم آرايى

 

 آور او، چنتدين نتوع تنتاقض يتا تضتاد بتهزآميز و شگف در اين بيانِ طن

 و اين از نوع صنع  تضاد، كه در كتتب بتديع متورد)يكديگر گرا خوردا اس  

 ىو به يار (بحث قرار گرفته اس ، نيس  و در حقيق  ربطى به آن صنع  ندارد

ه كتنآآساى او حال ِ پقيرفتنى و قابل قبول يافته اس : نخس  بيان هنرى معجزا

مترى است  ا -ه ما در ذهن داريم و در شريع  آمتدا است  با مفهومى ك -توبه 

بايد بر دس ِ شخصى كه از هر گونه خالف شرعى بركنار است ، انجتام شتود كه

اد در معنتى لغتوى كلمته يت)فروش هم به اعتبار صَنَميّ  درصورتى كه صنم بادا

 (زيبتا كه زنى اس )رىِ آن و هم به اعتبارِ معنىِ استعا (پرستى اس آورِب  و ب 

 (دهتدو كارى ختالف شترع انجتام متى)وهم به اعتبار اين كه بادا فروش اس  

هيم اگتر بختوا)گونه مناسبتى با توبه دادن ندارد. توبه در حقيق  نقتيض يتا هيچ

يانِ بفروش اس ، ولى در متضادِ هوي ِ صنم بادا (تر بكار ببريمرا درس اصطالح

ه كت (اجتماع نقيضين يا ضتدّين)فروش دس ِ همين صنمِ بادا حافظ توبه برهنرىِ

اس  حاصل شدا اس  و اگر بخواهيم صورتِ كامل طنتز را در ايتن شتعر محال

 اع وجوداى كه ميان اين دو مصربايد به مصراع دوم توجه كنيم و به رابطهدريابيم

ه و توبت دارد. درحقيق ، تناقض اصلى در رابطه ميان اين دو مصرع نهفتته است 

 كردن، بردس ِ هر كس كه باشد، به هتر حتال، معنتايى دارد كته بتا موضتوعِ آن

 :كامال  متناقض اس  (مصراع دومحاصل معنى)
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 كه دگر مى نخورم بى رخ بزم آرايى

 ه،بينيد كه تمام اجزاى اين بي  از عناصر متناقض و متضاد شكل گرفتتمى

 ز تصوراجتماع آنها را پقيرف  و اتوان عناصرى كه فقط در بيانِ هنرىِ حافظ مى

 ترين صورت بيتان طنزآميتز در ايتنآن لقت برد. به لحاظ ساخ  شعرى پيچيدا

شود. هر مصراع بطتور جداگانته از دو ستوى متنتاقض بته حاصتل بي  ديدا مى

 :اس آمدا

 ام توبه/ به دس  صنمِ بادا فروشكردا

خود يك تناقض كه به تنهايى در كمال مهتارت هنترى تصتوير شتدا اين 

 :دارد و مصراع دوم نيز به تنهايى همين تناقض را در ساخ ُُِ مستقّلِ خويش اس 

 آرايىنخورم / بى رخِ بزمكه دگر مى

 رارقحال هر كدام از اين دو ساخ  مستقّلِ متناقض را كه در كنار ديگرى 

 راسلوب طنز و تصتوير هنترىِ اجتمتاع نقيضتين را داى از دهيم، تركيب پيچيدا

ابيات انداز به اينكنيم. يك بار ديگر از اين چهمترين شكل آن مهاهدا مىمتعالى

 :توجه كنيد

 خدا را محتسب ما را به فريادِ دف و نى بخش

 كه ساز شرع ازين افسانه بى قانون نخواهد شد

*** 

 نگام با دف و چها راِ تقوى زدامن كه شب

 !اين زمان سر به را آرم چه حكاي  باشد

*** 
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 اندخرقه زُهد و جام مى گرچه نه درخورِ هم

 زنم از جه ِ رضاى تواين همه نقش مى

*** 

 در مقامى كه صدارت به فقيران بخهند

 !چهم دارم كه به جاا از همه افزون باشى
 

 ا  كتارِمنحصرچنانكه پيش از اين يادآور شدم، استفادا از اين اسلوبِ بيان، 

را  هاحافظ نيس . حتى عامه مردم، چنانكه ديديم، از اسلوب طنز بهترين برداش 

ن در گفتار و مضاحك خويش دارند و از سوى ديگر، چنانكه در جاهاى ديگرنها

بيتان  ام، تصوير اجتماع نقيضين در تمام متوارد، كتاربردى طنزآميتز نتدارد ودادا

 اينجتا ررنمايىِ شاعران در هر زبانى اس . اما دپارادوكسى، يكى از قلمروهاى هن

دارد و آن اى اشارا كنم كه به نظرم در كارِ حافظ حالتى استالنايىخواهم به نكتهمى

 .قلمرو طنز اوس 

 قهبىِقلمرو طنزِ حافظ را در سراسر ديوان او، بى هيچ استتالنايى رفتتارِ مت

 از تتاحافظ را يك بتار از آغت توانيد ديواندهد. شما مىرياكارانِ عصر تهكيل مى

 نانجام، از اين ديدگاا، به دق  مورد بررستى قترار دهيتدخ حتتى يتك متورد بيتا

 قهبتوانيد پيدا كنيد كه در ساختار معنايى آن بخهتى از عناصتر متطنزآميز نمى

 :وجود نداشته باشد

 چنين كه صومعه آلودا شد به خونِ دلم

 اس گَرَم به بادا بهوييد، حق به دس ِ شم

 

و ازهمه  (تطهير نجس به نجس)و به بادا شستن  (نجس شدن)آلودا شدن 
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دست  اى كته بتهتر حق به دس  شماس  يعنى بادا حق است ، همتان بتادامهم

اس  و يكى ها تركيب يافتهخوردگىِ تناقضشماس . تمام اجزاى اين بي  از گرا

متقهبى  تقتاداتِاز دو سوى تنتاقض را در تمتام اجتزاى آن، متقهب و مبتانىِ اع

 .دهدتهكيل مى

 كته -ام، وى تا آنجا كه حافظه من گونه آمارى نگرفتهمن در اين بارا هيچ

 تتوانكند، حتى يك مورد استالنا نمتىارى مىي -انس بسيارى با شعرِ حافظ دارد 

ض ياف  كه در شعرِ حافظ بيان طنزآميزى ديدا شود و در تركيتب اجتزاى متنتاق

تترين ويژگتىِ ترين و مهتمر مقهب ديدا نهود و اين بزرگعنصرى از عناص آن،

 راوس  كه با هنر خويش و با طنز خويش ساختارِ متناقض جامعه را تصتوي شعر

 خود «ريا»استوار شدا اس . مگر  «ريا»اى كه تركيب آن بر اساسِ كندخ جامعهمى

زى از چيت «ريتا»ايتد كته تواند باشد؟ واقعا  هيچ انديهيدامى «تناقض»چيزى جز 

 ريع ،مطتابق شت «رفتار»: «رفتار»و  «دل»آيد؟ از تناقض. تناقض ميانِ وجود مىبه

مرار است متوجهِ فريب مردم، براى جلب قدرت و «دل»مطابق شريع ، اما  «گفتار»

ب تركيت حكوم . حاكمي ِ امير مبارزالدين با آن سوابق و رفتارهايش چيزى جز

هنترى  ترين اسلوب بيتانين كه كسى با عالىهاس ؟ چه طنزى باالتر از اتناقض

 :خويش، اين چنين تناقضى را تصوير كند

 محتسب شيخ شد و فسقِ خود از ياد ببرد

 قصه ماس  كه در هر سرِ بازار بماند

*** 

 :گف دوش ازين غصّه نخفتم كه فقيهى مى

 حافظ ار مس  بوَد جاى شكاي  باشد
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*** 

 ها از مىبه آبِ ديدا بهوييم خرقه

 كه موسمِ وَرَع و روزگارِ پرهيز اس 

 در آستينِ مرقّع پياله پنهان كن

 كه همچو چهم صُراحى زمانه خونريز اس 

*** 

 فقيهِ مدرسه دى مس  بود و فتوى داد

 كه مى حرام، ولى بِه ز مالِ اوقاف اس 
 

 كوششِ حافظ براى تصوير هنرىِ اجتمتاع نقيضتين در ستاخ ِ جامعته، و

 يكى از دو سوى ايتن تنتاقض را عنصترى از عناصترِ متقهبنهان دادنِ اين كه 

 دهد، بازگهتنش به جنبه سياسىِ شعرِ اوست . شتعرِ حتافظ در تتاريختهكيل مى

 درحتدِّ ترين شعرهاس . حتما  خوانندگان مقام شعر راادبيات ايران، ضمنا  سياسى

 .منظوماتِ سياسىِ بعضى از گويندگان قديم و جديد پايين نخواهند آورد

 اما چرا اين شعر سياسى، طنز ختويش را همتوارا بته عنصترى از عناصتر

 زند؟ زيرا حكوم  عصر، قدرت ختوش را بته متقهب و عناصترمقهب گرا مى

 هاى ديگر از زبان مقهباعتقادى مردم گرا زدا اس  و در عمل بيش از حكوم 

 ك واقعيت خواهد به نفعِ خويش استفادا كند. اين يتو از نيروى اعتقاد مردم مى

بودا انكارناپقير اس  كه حاكمي ، در طولِ تاريخِ ايران، هموارا حاكمي ِ مقهبى

ترين كهن هاى عصر ساسانى اس ، ولى شايداس : الملك والدين توأمان از گفته

روحانيت   هتا متّكتى بتهاز عهد ساسانى نيز سابقه داشته باشد. هموارا حكومت 

اى بته گونتهم، باز براى ادامه قدرت ختويش، بتهترين حكّااندخ حتى المقهببودا
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حكوم  و مقهب  اند، اما در سرزمينى كه هموارادادامقهب و روحاني  باج مى

بعضى از حكّام، تكيته و  اند، در بعضى از ادوار، بنابر داليل مختلف،بودا «توأمان»

بته ويتژا كه عصرِ حافظ  اند. تصور من بر آن اس تأكيد بيهترى بر مقهب داشته

ويژگتى در تتاريخ ايتران  هاى برجسته اينروزگارِ امير مبارزالدين، يكى از نمونه

بتراى ايجتاد فهتار و  ورىِ حاكميت  از نيتروى تعصتب متقهبىاس : اوج بهرا

تاريخى طنز شاعر كه  سركوب نيروهاى مخالف. طبيعى اس  كه در چنين شرايط

ستاختار حكومت  است ،  ستى وناظر بر تناقض هاى داخل نظام اجتماعى و سيا

 .شودمى متوجه اهرمِ قدرتِ عصر كه همانا مقهب اس ،

 قبتل استفادا حافظ از سنّ ِ شعرهاى مُغانته و ادبيتاتِ مالمتتىِ گوينتدگانِ

 هتاى اصتلىِ توانتايى او در خلتقِازخويش، و به ويژا سنايى، خود از سرچهتمه

گتقار توانيم مؤسس و بنيادفضاى هنرى اس . شايد در اين قلمرو، سنايى را باين

 .اندشعر فارسى خواندا» آدمِ«حساب آوريمخ بيهودا نيس  اگر او را به

هتر هنترى از »كته  -گويند و گويا در اصل، سخنِ بودلر اس  اين كه مى

به نظر من معنايى جتز ايتن نتدارد كته توفيتق هتر اثتر  (1)«گيردسرچهمه مىگناا

ه حريم تابوهاى يك جامعه. در مورد طنتز بستگى دارد به ميزان تجاوزش بهنرى

توان گف  كه عمق آن و يتا استتمرار و ارزش آن اى از هنر اس ، مىگونههم، كه

ميزان تجاوزى اس  كه به حريم تابوها دارد. تتابو را در معنتىِ عتامِ آن وابسته به

د، در محيط اجتماعى باش «مقدّس»يا  «مسلّط»كه شامل هر نوع مفهوم برمبكار مى

ها قترار ها و قدرتتواند مورد سوء استفادا حاكمي اين ديدگاا كه مى به ويژا از

يتك مفهتومِ مستلّط و  «صتومعه»جامعه را از سير تكاملى باز دارد. متالال   گيرد و

در عصرِ حافظ يك مفهوم مسلّط و مقتدّس است . ستكس  «خانقاا»اس . مقدس
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هر قدر تجاوز طنز، به حريم اين  يك امرمسلّط اس  كه در شرق حال  تابو دارد.

 .بيهتر باشد، نفوذش و استمرارش بيهتر اس  تابوها

ز مقايسه كنيد عبيد و سوزنى و حافظ را: سوزنى تجاوزى كته دارد، تجتاو

انتد. خوانتدا «نتاموس»حريم واژگان سكس اس  يا به حريم چيزى كته آن را به

ن ه بته همتيلغتا  هم معنايى شبي به جاى تابو اصال  بهود ناموس را بكار برد، شايد

ميت  مسلما  در مهرق زمين، به ويژا در قديم، متردم بته مستأله نتاموس اه دارد.

 قلمرو اند. سوزنى اساس كار خود را بر حمله يا اعتراض و تجاوز بهدادابسيارمى

 ناموس اشخاص قرار دادا اس . از خواهر و مادر و زن شخص متورد هجتو، بتا

 سخن گفته اس  كه در حقيق  آن تتابو يتا آن نتاموس متوردكلماتى و اوصافى 

 تجاوز شعر وى واقع شدا اس ، اما حافظ هرگز چنين كارى نكردا اس ، حتافظ

 ستب وتابوهاى ديگرى را مورد هجوم قرار دادا اس : صومعه را، خانقاا را، محت

 شحنه را، و عبيد حدّ فاصل سوزنى و حافظ اس ، بتا ايتن تفتاوت كته عبيتد در

 نترشهسر و كار دارد و نه با شخص و به همين دليل  «نوع»قايسه با سوزنى با م

 وه كتار ااستمرار دارد. اما تفاوتى كه به لحاظ اسلوب با سوزنى دارد، اين اس  ك

 ايتن طنز اس  و كار سوزنى هجو، و به لحاظ نوع تابوها، تفاوت او با حتافظ در

 دهتد،ه طنز ختود را گستترش متىاس  كه حافظ در دايرا تابوهاى خاصّى شبك

 كنندىتابوهايى كه مردم زمان نسب  به آنها همان حال  آمبيواالنس را احساس م

 يتژا كتهو شايد هم انسان در تاريخ اين آمبيواالنس را نسب  بته آنهتا دارد، بته و

 .مفاهيم اساطيرى و رمزى آنها در حال تحول مداوم اس 

 اى از رنت  و لتقت را تجربتهميتزاافالطون گفته اس : در كمتدى، روح آ

 كند. در طنزِ حافظ نيز وضع چنين اس . آنجا كه شعر او لحن طنتز بته ختودمى
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 :برداى از لقت و رن  اس  كه ما را در خود فرو مىگيرد، آميزامى

 صوفيان واستدند از گروِ مى همه رخ 

 دلقِ ما بود كه در خانه خمّار بماند

 پوشيدمىداشتم دلقى و صد عيبِ مرا 

 خرقه رهنِ مى و مطرب شد و زُنّار بماند

*** 

 نقدِ صوفى نه همه صافى بى غش باشد

 اى بسا خرقه كه مستوجبِ آتش باشد

 

 :گويداى اهل آشنا در اين بي  خاقانى كه مىوقتى خوانندا

 از اسب پيادا شو بر نطعِ زمين رخ نه

 زير پىِ پيلش بين شهمات شدا نعمان
 

ر در كار هنتر متدعى باشتد، احستاس نتوعى شتگفتى و تأمل كند، هر قد

دهد كه شاعر به تناسب موضوع مورد نيتازش، چته شتبكه تعجب به اودس  مى

 زندگى شطرن  و اسطورا را، يك مرتبه در چنين فضاى محتدودى، اى ازگستردا

ا از مكردا اس  به راستى كيمياى كارى اس ! در حدِّ اعجاز اس !  به هم نزديك

ست  كته عقتل جتامى»گويد: شويم و در آن هنگام كه خيام مىمى ف او در شگ

به همرااِ  به آخر رباعى كه رسيديم، نه از كار شاعر، بلكه با او، ،«زندشآفرين مى

اى اى اس ؟ اين چه لحظتهدهد كه اين چه تجربهما دس  مىاو حال  شگفتى به

دهيد: هتم از ، انجام مىاس ؟ ولى درمورد حافظ شما هر دو كار را، در يك زمان

 :كنيد و هم با اومىاو تعجب
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 ام با دف و چنگمن كه شبها راِ تقوى زدا

 !اين زمان سر به را آرم چه حكاي  باشد
 

تترين و اين همان چيزى اس  كه هِگِل در مورد كُمدى گفته است : عتالى

نتدا و خكمدى آن اس  كه تماشاگر به جاى اينكه به بازيگر خندا كنتد، بتا ا نوع

 .كندمى

 

 ها:يادداشت
 »امتلايمتان ك«انتد: اين سخن بودلر بسيار شبيه اس  به گفته بعضى از حكمتاى استالمى كته گفتته. 1
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