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 چکیده 
از   جذاب بحث یکی  و  مطرح برانگیزترین  موضوعات  و  ترین  پژوهشگران  میان  در  شده 

شناسی بوده است؛ موضوعی که بسیار لغزنده، سیال و  تردید زیبایی و زیبایی فیلسوفان، بی 

ی تعریفی روشن از آن، سخت دشوار. این پژوهش بر آن است که برخی  مبهم است و ارایه 

جنبه  زیبایی از  حاف های  شعر  جنبه شناسی  بر  تأکید  با  را  تنوع،  ظ  مانند  ساختاری،  های 

زادیی و طنزپردازی و... بررسی و تحلیل کند. حافظ با هوشمندی و  پردازی، آشنایی روایت 

به  توانسته  و...  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط  ژرف  گوناگون  گونه دریافت  امکانات  از  ای 

رو  های ناب در یک اثر روبه از لذت ای  گیرد که مخاطبانش با بسته ساختاری و زبانی بهره 

شوند و ارتباطی شیرین و جذاب با آن برقرارکنند. حافظ برای این کار، با توجه به نیاز انسان  

زدایی  کردن تقابل با صاحبان قدرت )دینی و مادی( و آشنایی مندی، برجسته به تنوع، روایت 

  آمیختگی   ن ی همچن چندان کرده است.    از مفاهیم و مضامین، با زبانی طنزگونه این زیبایی را دو 

  با   زمان هم گیری  بهره   و   ی جد و    طنز   و   ی شوخ   ، ی معنو   ، ی ماد   ، ی م ی تعل   ، ی حماس   ی فضا 

و  های قرمز زمان خود را بشکنند هایی متفاوت که تمام خط ت ی شخص خلق   طنز،   کاربست 

  حافظ   شعر   ی شناس یی با ی ز   ی حوزه   در   مهم   مباحث   از   ، کنند   یی زدا یی آشنا   ها ی ران ی ما ا   ت ی ذهن   از 

   ان ی ساختارگرا   که   ی تقابل   است؛   کرده   ن ی تدو   ی تقابل ی  ساختار خود را در    سخن   حافظ .  است 
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.  دانند ی م   ی انسان کوچک و بزرگ حاضر در زندگ   ی ها ت ی روا   از   ی ار ی بس اساس    و   اصل را    آن 

از    کمتر،   دانش   با   افراد   که   شود ی م   باعث گفته،  همراه با دیگر عناصر پیش   یی، نگاه روا   ن ی ا 

  مند بهره   شتر ی ب   آن با فرورفتن در عمق    تر خته ی خواندن سطح شعر حافظ لذت ببرند و افراد فره 

  ، لذت   ن ی . ا ست ی ن   خاص زمان    ک ی به    متعلق و    ست ا   همه   ی برا   لذت   ن ی ا   ن ی بنابرا   گردند؛ 

 . دارد   ش ی زا   و   کند ی م   ی بازساز   را   خودش   مختلف   های ه گون به   و   است   ی جاودان   یی گو 

کلیدی:  واژه  ساختار    غزل ی شناسییبایز  ت،یرواخرده  تنوع،   ،یی زداییآشناهای  حافظ، 

 تقابلی، طنز حافظ.
               

 . مقدمه 1

بحث  از  جذاب یکی  و  مطرح برانگیزترین  موضوعات  و  ترین  پژوهشگران  میان  در  شده 

بسیار لغزنده، سیال و  شناسی بوده است؛ موضوعی که  تردید زیبایی و زیبایی فیلسوفان، بی 

ارایه  و  است  به مبهم  آن سخت دشوار.  از  تعریفی روشن  هر صاحب نظرمی ی  نظری  رسد 

های آن سخن  ی زیبایی و ویژگی ی خود، کوشیده است درباره ی باورها و رویکرد ویژه برپایه 

نمونه، الیب  برای  از فالسفه بگوید؛  توأمان، امر   یی را با ی ز ی متأخر،  نتیس  ی  ن ی ع و    ی ذهن   ی 

ادراک و  است چون   ی ن ی و ع   زاند نگی ا ی است چون لذت را برم   ی ذهن   داند؛ می    های یژگیاز 

است    یتی فیک  ییبایرو، زنی همشود؛ از  ی حاصل م  یهماهنگ  یعنی  ، زهای خود چ  یساختار 

بهو واکنش  یحس  اتی فیبر کیمبتن   ات یفیگرفت که ک   جهینت  توانیم   بیترت نیهممحور. 

چون  هستند  ن یچن  زین  گرید  ی باشناختیز نآن  یتجربه؛  و   یبرآورنده  ز ی ها  است  لذت 

  زها یدر چ  نیمع  یساختار   های یژگیو  یها موقوف است به ادراک برخآن  افتیدر  نیهمچن

بنیادی در  (. زیبایی1396پور،  )رک. علیا و رشتی  نیز، پیوسته؛ محور  ادبیات  شناسی در 

 اند.  و با رویکردهای گوناگون به آن پرداختهها  میان ادیبان و منتقدان بوده است و به شیوه

 جز آن    تیموجود  که  است  انگیزای شگفت فرفرهمانند    یادب  متنبیایید تصور کنیم  

محسوس    یتیفعال  دیبا  ،آن  درآوردنبه حرکت  یبرا  و  ندارد  امکان  حرکت  و  جنبش  حال   در

  ابد ی ی م   دوام   ی زمان   تا   ، متن   ن ی ا   روشن است .  ند ی گو ی خواندن م   ت، ی فعال   آن که به    شود انجام  

جاودانه    تواند ی م   ی زمان   ، متن   ک ی که    م ی شو ی م   متوجه   ی خوب به   ما   ی همه .  یابد   ادامه   خوانش   که 
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دوباره بدهند    ی جان   ، خودشان به آن   ی ها خوانش   با   و   بخوانند   را   آن   وسته ی پ   ی که مخاطبان   شود 

نخواهد   ی ت ی موجود   گر ی نداشته باشد، د  ی و جنبش  د ی ا ی به حرکت درن  و  رد ی بم  ی وگرنه اگر اثر 

به خواننده   ؤلف است از طرف م  ی ادآور ی   ک ی   ی (. هر اثر ادب 76:  1388  سارتر، .  رک )  داشت 

  ، با این رویکرد   درواقع .  است   کرده   جاد ی ا   را   آن   ، زبان با    مؤلف که مِن    رد ی را برگ   ی حجاب   د ی که با 

  گوناگون  ی ها متن   ی رو   از   نمان با زبان خلق کرده با خواند   مؤلف که خود    ی حجاب   ، مخاطبان ما  

  است   ی ز ی چ   ن ی . ا م ی شو ی م   همراه   هست،   آن   در   که   یی ها شه ی اند   و   متن   آن   با   بعد   و   م ی دار ی برم 

باور  .  فتد ی ب اتفاق    د ی با   که  جدا  معصومی به  مارکسیست  معتقدان  از  را  سارتر  آنچه  همدانی 

ای  نظر او اثر ادبی آیینه اثر ادبی یک علت تامه ندارد: به کند، این است که او معتقد است که  می 

از جامعه است و نوعی پاسخ به شرایط اجتماعی است. از دید سارتر، هنگامی که اثر ادبی به  

ها، آن  نیست. این خواننده است که به کمک نشانه   شده ساخته ی  رسد، چیز دست خواننده می 

معصومی  )رک.    کند نگاه سارتر، خواننده اهمیت پیدا می ست که در  ا   رو آفریند. ازاین را می 

 (.  1388همدانی،  

  ی هرکس  وشده    گوناگون  یهابحث  است،کدام   بایو ز ستیچ  ییبایز  کهنیا  یدرباره

  نظم   لیدلبه  ییبایز  :ندیگویم   یبرخ.  است  کرده  نگاه  موضوع  نیبه ا  خود  دی د  یهیزاو  از

  یی بایز  عامل   را   تقارن   گری د  ی برخ  دارد؛  وجود  متن   در  که   است  ی و تناسب  یهماهنگ  و

  ش ی نما  یبرخ  دانند؛یم  ییبایز  عامل  را  ییزداییآشنا  ،ریاخ  دوران  در  یبرخ  دانند؛یم

امر واال را در    ای   ییواال   یبرخ  دانند؛یم  ییبایز  عامل  را  تنوعو    ی شگیمرکب از هم  یتناسب

  که   است  یزیچ  آن  :ندیگویم  واال   امر  فی تعر  و  فیتوص  در  و  دهندیقرارم  ییبایکنار ز

  شکوه  یعنی  ؛باشد  نداشته  یواقع  خطر  که  یوحشت  اما   ؛کند   وحشت  احساس   انسان  در

به   یکه ممکن است در برخ  یترسناک آثار   در  ای.  باشد  ترپررنگ  هایتراژد  خصوصاز 

  یی بال   که   نباشد   رسان ب ی آس   آنقدر   ی عن ی   ؛ مهارشده   وحشت   : ند ی گو ی م   واال   امر   ف ی توص   و   ر ی تفس 

  تفاوت  یی با ی ز   و   با ی ز   ان ی م   ، اند گفته   یی با ی ز   ی درباره   که   یی زها ی چ   در   ی برخ .  اورد ی ب   ما   سر بر  

و جسم را ارضا    روح   و   د ی آ ی م   وجود است که در لحظه به   ی ز ی چ   با ی ز   ی عن ی   اند؛ شده   قائل 

  خودش   ذاتی   معنای به   زیبایی   گویند می   سپس .  است   زیبا   ِفی تعر   ن ی ا   ، ها . از نظر آن کند ی م 
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  به  مجبوریم  را  زیبا  این . ندارد   یا   دارد  وجود  زیبایی  بگوییم  بخواهیم  که  ندارد  وجود  نفسه فی 

  هاسپرس،   و   بیردزلی .  رک )   شوند می   قائل   را   تفکیک   این   تعریفشان   در   ها آن .  دهیم   نسبت   چیزی 

  این   به   ناگزیریم   نخواهیم،   چه   و   بخواهیم   چه (.  177- 135:  1379یوسفیان،    ؛ 7-66:  1392

  دیدن  ی نتیجه   در  که   لذتی  یعنی  چیست؟  شناسی زیبایی  لذت   اصواًل  بگوییم  که   برویم  سمت 

  تواند ی م   باشد،   ی حس   تواند ی لذت م   ن ی ا   . د ی آ ی م   وجود به   ما   در   زیبایی   چیز   کردن احساس   یا 

  ینوع   ؛ به مخاطب برسد   ی لذت   د ی با   که   است   آن   ، بحث   ن ی ا   حاصل هرحال  به .  باشد   ی روح 

.  برسد   فرد   به   یی با ی ز   احساس   ی جه ی درنت   ی، مست   ی نوع   ، ی در حالت افراط   ا ی   ی سرخوش   احساس 

  باتر ی ز   ی گر ی د   را   حس   همان   ا ی   ز ی و همان چ   دانند ی م   با ی ز   را   ی ز ی چ   ی کسان   ا ی   ی کس   که ن ی ا 

  یپرنده گرفتن   ی برا   ی عقاب حرکت   را مثالً  ی اتفاق  است  ممکن   که   است  ن ی ا   ی جه ی نت  داند، ی م 

  احساس   و   نگاه   در   تفاوت   ، هرحال به بداند.    آور چندش   گر ی د   ی کس   و   با ی ز   ی کس   را   ی کوچک 

  گری د   ی برخ  و را زشت  ی ز ی چ  ی ممکن است برخ   ها وقت  ی ل ی خ  ، ل ی دل ن ی هم به و  ست ا   ها آدم 

  بحث   ی شناس یی با ی ز   ی حوزه   در   که   ی کسان   از سوی   ها بحث   ن ی ا   ی ه هم .  بدانند   با ی ز   را   آن 

 است.    پررنگ   ار ی بس   تنوع   ن ی ا   و   وجود دارد   اند، کرده 

که  کانت است  باور  این  . کنیم  ارائه  زیبایی   از  کاملی   تعریف   هیچ  توانیمنمی  ما   بر 

  آنچه   از  یبخش  دیشا  دیگویم  سپس.  زیباست  چیزی  از  ارضاشدگی   و  رضایت  احساس

  ی ز یاگر من به چ  یعنی  باشد؛  داشته  شهیرما    یازهاین  در  باشد،  یز یچ  از  ما  یارضا  ینشانه

ی  کس  برابر  در  ییغذا  دیکن  فرض.  نمیبب  بایرا ز  زیچ  آنکه    شود یمن باعث م  ازی ن  ،دارم  ازین

از تناسب    یپس نوع   ؛ستبا یز  یخال  نانِ  ایغذا    نیا  ،از نظر او  .هست  هم  گرسنه  و  است

. شودیم  دهید  کند،یم  حس  با یز  ای   داندیم  با یکه ز  ییزهایگوناگون انسان و چ  یازها ی ن  انیم

  است؛   ناپذیرتعریف  اما  شودمی  ادراک  و  احساس  زیبایی  گویدمی  بندیجمع  در  کانت

  ادراک   و  احساس   را  آن  اما   توانید؛ نمی  کنید،  تعریف  را  زیبایی  بخواهید  هرچه  یعنی

  زیبایی .  است   بیگانه   و   ندارد  ایرابطه  «سکون»   و  «ایستایی»  با  زیبایی   گوید می  سپس .  کنیدمی

  خیال   و   واقعیت   ما،   و   من   آینده،   و   گذشته   ذهن،   و   عین   جهان،   و   انسان   میان   گسترده،   مفهومی 

.  است   جامعه   و   طبیعت   و   انسان   میان   عاطفی   هماهنگی   ایجاد   زیبایی   اصلی   کارکرد .  است 
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  کند. به تفسیر  و   درک   خودش   عواطف  پرتو  در   را   جهان   انسان   که  آید می  پدید  زمانی  زیبایی 

  زیبا   ما   نظر   از   که   را   چیزی   یعنی   کنیم؛   درونی   را   بیرونی   جهان   ما   یعنی   زیبایی   هگل،   تعبیر 

  بعد،   و   کنیم   درونی   داریم،   خود   جهان زیست   در   که   ای زمینه پیش   و   معیارها   به   باتوجه   است، 

  کنیم   لذت   و   سرخوشی   احساس   ایم، کرده   درک   یا   لمس   ایم، شنیده   ایم، دیده   را   چیزی   که این   از 

 (. 25:  1392  هاسپرس،   و   بیردزلی .  رک ) 

 در  او  یکنندهتعیین  نقش  و  مخاطب  نیاز  اهمیت  و  گفتهپیش  مطالب  به  توجه  با

افق    اگر  رسدنظرمیبه  شناسی،زیبایی با  انتظارات خود  افق  میان  بتواند  آفرینشگری  هر 

تواند مخاطب خود را  انتظارات مخاطب، پیوندی مناسب برقرار کند و دریابد چگونه می

به او لذتی متفاوت بچشاند، توانسته اثری جاودان    از ارتباط با اثر خود راضی نگه دارد و

بیافریند. باور ما در این مقاله این است که حافظ توانسته چنین اتفاق بزرگی را رقم بزند؛  

میازهمین مؤلفهرو  آنکوشیم  از  هنرمندی  با  خود  در شعر  حافظ  که  را  مهمی  ها  های 

 استفاده کرده، برشماریم.   
 

 ی . بحث و بررس2

 حافظ   ی گفته  به  گر   عجب  نه  آسمان  در

      

              را حا یمس آورد رقص به زهره رودـــس  

 ( 6: 1371،)حافظ                           
 

 داند   یدر گفتنسخن  و  طبع  فـــ لط  که  آگاه  بود  یکس  حافظ ش ــدلک  ر ــشع  ز
 

 ( 239:)همان 
    

 یجو  ظـ حاف  شکرفشان   ی هـگفت  ز  شفا 

           

 مباد  قند   و   گالب  عالج  به  تـ حاجت  که 
 

 ( 144:)همان

 تأمل  و  شعر خود  دنی شن  به  را  ما  بارها  حافظ  گر،ید  ار یبس  یهانمونه  و  اتیاب  نیا  در

ویژه در بیت نخست، شاعر، با لذتی فراوان و همراه با زیبایی  به.  خواندفرامی  هاآن   در

پای مسیحا با خواندن شعر او برقصد. او آگاهانه  انگیزد تا همهنری، مخاطب خود را برمی 

شناسی خویش را دوچندان کند، تا توان کسب لذتی  خواهد درک زیباییاز مخاطب می
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بهافزون را  بهدستتر  شاعران    حافظطورکلی،  آورد.  میان  نگاهی    ،یشناس ییبایز  بهدر 

تر دارد. رویکرد ما در اینجا بیشتر به مخاطب است و تأثیرهایی که از محیط اطراف  ویژه

 پذیرد.خود می

  های گوناگون درون انسان ازیاز ن  یناش  شود،یم  ییبای ز  باعث  آنچه  از  ی رابخش  اگر

هایی از شعر  باید بپرسیم، چه جنبه م،یبه سراغ شعر حافظ برو ،کردیرو نیو با هم میبدان

ی مخاطب را تحریک کند و سرانجام  ها آمیختگی پیدا کند و عاطفهحافظ توانسته با آن

  باست، یچرا شعر حافظ ز  کهنیا  یدرباره  ی اریبس  ی هامقاله  او را با خود همراه سازد؟

و   ها هیتشب  ها، استعاره  های بالغی مانند ییها بر زیبااست. بیشتر این پژوهش  شده  نوشته 

هم   کنارو    هاواژه  نشیچو    انتخاب  کهنیا  در  اند.تأکید ورزیده    هاکلمه  انی می  ها تناسب

مختلف ازجمله    یهاکتاب  درتردیدی نیست و    شود،یم  یی اثربایز  باعث  هاآن  قرارگرفتن

  ان یاما در مها، فراوان پرداخته شده است.  به این جنبه  گریآثار د  ای  ایدر  لب  یگمشده

  یی محتوا  و  یساختار  بساهو چ   یاد یشده که چه عوامل بن  توجهبحث    نیکمتر به ا  ،هاآن 

کوشیم  در اینجا می .  باستیز  مییبگو  و  میببر  لذت   حافظ  شعر   خواندن  از   شودیم  باعث

 کنیم. های دیگر نیز بحث ی برخی از جنبهدرباره

 
 

 ها تیروا. خرده1. 2

  احساس حافظ    شعر  دنیخواندن و شن  از  شودیم  باعثمهم که    اریبس  یها مؤلفهاز    یکی

آن  ها «تیرواخرده»  م،یکنلذت   درهمهستند.  نوعی  را  ها  محتوایی  و  تنیدگی ساختاری 

  ی،کل یدر نگاه دهی به مخاطب دارند. شاید بتوانیمآورند و نقشی مهم در لذتپدید می

  شتر یب  اطیاحت  یبرا اما    نباشد،  ازی ن  «تیرواخرده»  یگذار نام  بهو    بنامیم  «تیروا»  ها راآن

توان  ها را در شعر حافظ میروایتهای این خردهترین سازهمهم.  ت«یروا»خرده    میگویم

 در موارد زیر یافت:

  م، یریگیمتن درنظرم  ک ی  یمنزلهبهشعر حافظ را    تی کل  یوقت   :کشمکش  و  تضاد  -

 گوناگون  یروها ین  انیم  که  زیست   و  تضاد  نیا.  میبریمیپ  ی جد   تضاد  و  کشمکش  چند  به
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  مختلف   یها غزل   یچندباره  خواندن  از  بعد  را  یاخواننده  هر  ،شودمی دیده  حافظ  شعر  در

  و   رند  یدعوا  بداند  خواهدیخواننده م  یعنی  ؛رساندیم  قی تعلاز   یحالتبه    آرامآرام  ،حافظ

دهد و با راستی وقتی که حافظ در ابیاتی خود را مخاطب قرارمیبه  .رسدیم  کجا به  زاهد

ی نگرش مالمتیان به کار  ستیزد، مخاطبش کیست؟ او این رفتار را در ادامهخویش می

که  فا برای اینداند؟ یا صر ی سرزنش می برده است؟ یا واقعا خویشتن خویش را شایسته 

عاشق    انیکه م  یچالش و کشمکشبه در بگوید تا دیوار بشنود، آن را به کار برده است؟  

اگر    نماید، چه فرجامی خواهد داشت؟های رنگارنگ حافظ رخ میدر غزلو معشوق  

پیوسته    چرا   ،(هست  هم  گرانید  شعر  در  البته  هست )کهدر شعر حافظ    و وصال   فراق

در    راحافظ    اشعار  مضمون اکثریت قریب به اتفاق  چرا  است؟ از وصال    ترپررنگ  فراق

های فراوان روایتی خردهتواند زمینه هایی از این دست، میپرسش  م؟ینیبیم   فراقفضای  

   پردازیم:ها میرا در شعر حافظ فراهم آورند؛ اما برای نمونه تنها به یکی از آن

با د یک    در جایگاه  اوشعر    تی به کل  و  میبرو  افظبه سراغ شعر ح  یداستان  دیاگر 

 و  انه یم   و  مقدمه  داستان،  .افت ی   میدست خواهی درنگ  شایسته اینکته  به  ،بنگریم  داستان

بیشتر حجم  دارد.    انیپا باور ما،    .ردیگیدربرم  آن  یانهیم  را  یداستان  هرتقریبا   فراقبه 

و  شعر حافظ است  داستان  یانهی م  بخش نیاز معشوقانه  و  )ناز  ؛ چون در آن کشمکش 

شیوه به  عاشق  است.  جریان  در  پیوسته  بی عاشقانه(  از  گوناگون  معشوق  های  توجهی 

 آورد یمدر پی   قیتعلکند. همین وضعیت، نالد و او را به ظلم و ستم به خود متهم میمی

مخاطبان  و البته  .  درسی   خواهد  کجا   به   شقعا  سوزوگدازهای   سرانجام  که  میدانینم  ما 

شاید گفته شود در شعرهای دیگران هم مضمون    . اشاره کند   هم   به وصال   ی گاه   ، ممکن است 

فراق وجود دارد. در پاسخ باید گفت در دیوان حافظ و در این کشمکش، حافظ با زیرکی و  

ویژه  واژه معماری  و  زبان  کاربست  در  توانسته  شیوه ای  به  معشوقی  ها  اختصاصی،  ای 

بیافریند که می  یافتن  توان برداشت چندوجهی  از آن داشت. همین ویژگی،  های گوناگونی 

پیچیده  را  عاشق  و  معشوق  کشمکش  نوع  و  می رابطه  حافظ،  تر  شعر  در  همچنین  کند. 
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ای  های اسطوره اند و شبیه شخصیت قرمزها را شکسته شوند که خط می هایی دیده شخصیت 

 اند. ه گر شد جلوه 

طورکه گفته شد، تعلیق و کشمکش از عوامل مهم در همان  :شکنخط  ی هاتیخصش

رسیم که  هایی میزیباتر دیدن و شنیدن شعر حافظ است. در این کشمکش، به شخصیت

گذشته معمول  هنجارهای  از  که    دارد  ییزداییآشنا  در  شهیر  ،مسئله  نیااند.  از  یکی 

مباحث  اصلی . است  ییزداییآشنا  ،ییبایز  ل یدل  معتقدند  ها آن  هاست.فرمالیستترین 

  م،یو چه نخواه  میچه بخواه  کرده،  خلق  شعرش  در  حافظ  که  ییهاتیشخصبسیاری از  

  شگام یپ  قرمزهاخط  از  بسیاری  دنینورددرهم  در  رمغانیپ  ورند    .اندشکسته  را  قرمزهاخط

  کباره ی  بود،  شدهفراموش  مقدار وگمنام، کم  یتیشخص  خودش  زمان  تا  که  یکس.  هستند

 و  یظاهر   نظر  از  که  یتیشخص  ،آن  برابر  در  .افتی  یتعال  و   رفت  آسمان  به،  شد  دهیبرکش

  نوع   نیا  .رفت  پاودست  ر یز  به  و  شد  دهیفروکش  بود،  واال   یگاهیجا  در  ،مقام  و  قدرت

 در   است،  حافظ«  یساز»اسطوره  پژوهانحافظ  از  یاریبس  ریتعب  به  که  یسازتی شخص

 .  است مؤثر  اریبس هاتی روا نیا در حافظ شعر کردندرکو  باترشدنیز

نمونه این  از  میبرخی  را  اما ها  یافت؛  هم  شاعران  دیگر  شعر  در    ن یاحافظ    توان 

. این برجستگی  دکنیبرجسته م  اریبسرا در شعرش    قرمز   طو خط  شکستن   و  ها ین شکسنت

ها، فضایی متفاوت در اطراف هر واژه  ترکیب و چینش واژهبا چاشنی طنز و هنرنمایی در  

  با   شودیم  باعث  که   یعوامل از    یکی  شود.زدایی در آن دوچندان میآفریند که آشناییمی

باش  یاحساس  ،حافظ  شعر  خواندن داشته  کسی    است:  نیا  م،یببرلذت    بیشتر  و  میبهتر 

کرد و جرأت  اش نمیمؤاخذه  کسچیه   پیش از این،که تا    استوار در برابر مستبدی زورگو

نکوهد؛ با اقتدار کامل  ترین اعتراضی به رفتارش نداشت، ایستاده و رفتار او را میکوچک

با  . خنددکند و به او مینشاند و حتی تحقیر میای طنزگونه او را سرجایش میو به شیوه

  در   که  یلذت   وطوره  اس  نیاتفاق در خلق ا   نیا  خودشویم،  خوبی متوجه می درنگ بیشتر به

  قلدرِ  شخصیت  نیا  فردی  م یاداشته  ازی ن  ما  یعنی  است؛   مهمبسیار    شود،ایجاد می  آن  پی

زیر پا بگذارد   نداشته،را    دنشیرکشیز  به  یارای  یکس  که  را  منصببصاح  اکارِیر  نفهمِزبان
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  ن یا یجهی نت .دهدیم  انجام را  کار نیا  تنهکی شعرش  و کالم با  حافظو بر سرش بکوبد. 

  رند   داستان  از  یتیرواخرده  نیچن  دنی شن  دوچندان است؛ لذتی ناشی از  یلذت   ،اقدام حافظ

  کس هر  ای  رمغانیپ   ای  رند  منصب،صاحب   و  رند  پادشاه،  و   رند  محتسب،  و  رند  زاهد،  و

که از   یمفهوم نیکه ب دارد  یواژگان و یهنر وسواس آنقدر حافظ کهنیا  ترشگفت . گرید

 ،هرچند هر دو  کند؛یم  جادی ا  تفاوت یکم  سازدیم رند  از  که   ی مفهوم  با   سازدیم  رمغانیپ

و    ببخشد  رند  به  تریبازارکوچه  یاچهره  کوشدمی  باز  اما   هستند،  سکه  کی  یرو  دو

فرزانهچهره مغانای  پیر  به  ز  گر ید  از   ز ینطنز    زبان.  تر    با یز  ا ی  کردنحس  باتر یعوامل 

  ا ی  زی انگشگفت  یطنز   خلق  باعث   ی،بازار کوچه  رند  نی ااست.    حافظ  شعر  کردندرک

  که   یطنز   یعنی  ؛ است  الوگیو د  گفتگوبه    منجر  فالسفه،  یبرخ   ریتعب  به  که   شود یم   ی طنز

 . گفتگوست اشجهینت

  ن ی ا  .دیآیبرم  یا اسطوره  یهاتیشخص  کرده،  خلق  حافظکه    ییهاتیروا  نیا  دل   از

  ؛ابندی یم  حضور   حافظ   شعر  در  مختلف   یها وهیش  با  و  گوناگون  یها شکل  به  ها تی شخص

 تیواقع  ما،  و   من  نده،یو ذهن، گذشته و آ  نیانسان و جهان، ع  انیم  میتوانیم که    یاگونهبه

حتی   حافظ،  شعر  درمغان و رند.    ریپ  نیب  گونه کههمان  م؛یشو  قائل  وتتفا  االتیو خ

  ی ا اسطوره  یهامکان  شکل  هامکان.  شوندیم  متفاوت   ت یروا  مکان  و  یداستان   مکان

  ن یا  .شوندیم  یااسطوره  ی هامکان  به  ل یتبد  ی،ااسطوره  یها تی شخص  مانند  و  ابندییم

  که   یی هاییزداییآشنا  باکه    کاررفتهبه  ی هنرمند  ها آن  نشیآفر   در  آنقدر متفاوتند و    ها مکان

 چنین  با  مکان  نیامشابه    کهنیا  از  .میکنیم  لذت  احساس  وجو دارد،   هامکان  نیا  خلق  در

  است  ممکن ا، یشودیم دهیکمتر د دارد، وجودکه در شعر حافظ   ییایجغراف و مختصات

در    عاملدو    نیا  یمجموعه.  میشویم  زدهشگفت،  مینیبب   را  ییجا  نیچن  میننتوا  اصالً

 .  کندیم چندان دوشعر را  ییبایز ،که حافظ خلق کرده ییهاتیروا

و...    قی تعل  عواملی چوناز    ریغ  :یچندوجه  معشوق  - از   گریدیکی  و کشمکش 

در شعر    یچندوجه   یخلق معشوق  ،گیردکارمیبهتمام    یکه حافظ با هنرمند   ییترفندها

خودشان    نقشو معشوق و ممدوح    معبود  ،خوانیممی  را  گرید  شاعران  شعر  یوقتاست.  
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  معبود با    تیب  یک   در  داند یم   است؛   مشخص  ها آن  گاهیجا  با   مخاطب  ف یتکل  و   دارندرا  

  ی و حت  اتیاب  نشیچ  درممدوح. اما حافظ  با    یگریمعشوق و در د  ی باتیدر ب  روست،روبه 

 میتوانیم  زمان همکه  ای  گونهعمل کرده است؛ به  خالقانه و هنرمندانه  ،هاتیشخص  آن  خلق

  کند، یم  ادی معشوق    عنوان که حافظ از او به  را   تی شخص  کی   دوست یا  ار، ی  مانند  هاییواژه

 ممدوح،  زمانهم  رش،اشعا  /شعر  یکل  یفضا   ای  بعد  و  قبل  یهاکلمه  از  گرفتن کمک  با

دارد.    ری تأث  ار یبس  حافظ  شعر  از   لذت  احساس   در  موضوع  نی. امیبدان  معشوق  و  معبود

 د.  نمشخصات خلق ک نیا  با یمعشوق  است،  توانسته یهنرمند  نیا  با یشاعر  کمتر

  جایگاهش   که  ییهاتی از عنصرها و شخص  یکی  تضاد،  موضوع  از  فارغ  :صبا   باد  -

در    ژهیو  ینقش  و  دهدیم  مخاطب متفاوت به    یاحساس  و  استپررنگ    هاتیرواخرده  در

  احساس که    بهره گرفته  واژه  نیاز ا  ایگونهحافظ به  گویی  .استباد صبا    دارد، شعر حافظ  

توان برای آن داستانی درنظرگرفت.  فضای اطراف آن فراتر از واژه است و می   میکنیم

  را   داستانش   صبا،  باد  یدرباره  ،حافظ  اشعار  دنیچکنارهم  با  ی اگونهبه  شودیم  انگار 

  به   و  دی ایب  کهنیا  یبرا   کندیم  حرکت  و  استمعشوق    می حر  دارکه پرده  ییآنجا.  ساخت

تا عاشق کمی آرام گیرد.   بدهد   معشوق ازنشانی   و  بشود  عاشق  رازدار  و  برسد   عاشق   داد

حافظ با هم    ییجاها  و  کندیم  ینیچسخنگاهی    هم دارد؛  طنتی ش  این همراهی  کنار  در

  هست  همدل و همراهکه   یتیانگار در مقام شخص و از او دلخور است. شود یم  ریاو درگ

 : شودیم  شناخته  تیرسم به حافظ کنار در ،کندی مهم  طنتیش  اوقات یبرخ و

 حرم که صبا   آن  در  مـباش  هــــ ک  نـــم

                          

ـ پ     اوست   حرمت   میـــــحر  دارردهــ
 

 ( 79:  1371،)حافظ 

 تیرو  از  برقع  یزمان  بردارد  که  گو   را  صبا  یی ارایب کسری  جهان دانیجاو  که یگرخواه تو 

 (                                                132:همان)                                  

 :ورزدو غیرت می است  متعصب  یحت صبا   

 گرفت  دهان  در  سشــنف  صبا  رتیغ  از  دوست   ی بو   و   رنگ   از   زند   دم   که   گل   خواست ی م 

 ( 121:)همان                               
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 : است  درمانگر و بخشاتیح

 صبا خوش باد   یسیع  یوقت تو ا شهیهم

         

 جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت  که 

 ( 129:)همان                                

 : است شکنمانیپ و نیچسخن گو،شانیپر

 زلف دوتا نتوان زد  آن  یحلقه  در  دست

      

 باد صبا نتوان کرد د تو وــــ عه بر هیتک 
 

 (184)همان:                                

؛ به این  است  نکرده  یساز برجسته  ی باد صبادرباره  گونه نیبد  یکس   ،حافظ  زمان  تا

  شعر   از  یبخش  یوقتاما    .داشته باشد  ی تیروا  یتیشخصشبه  ای   تیشخصباد صبا،    معنی که

  از و    شودمی در ذهن ما حاضر    ،انیپا  تا  آغاز  از  ،تیروا  آن  م،یآوریم  ذهن  به  را  حافظ

 .بریممی  لذت آن تی و داستان و روا تیشخص نیدر خلق ا حافظ یهنرمند  همهآن 
 

 

 تنوع . 2. 2

 شود،یم مطرح ،ییبایز بحثدر  که ییهامؤلفهاز  یکیشد،  گفتهدر ابتدا  آنچه به باتوجه

با    به.  است  تنوع بتواند  انسان  اگر  من  چ  ستنینگر  ای  خواندن  خوردن،باور    ی، زی در 

  انسان باشد.    بخشلذت  شی برا  تواندی م  لحظه  نیا  ،دی ازمایب  زمانهم  را  گوناگون  یهاتجربه

  ک ی  و  باشد  گرید  یغزل  مانند   غزل   کی  کهنیا  یحت  ،تکرارها  از.  است  ازمندین  تنوع  به

 ی و معنو  یروحان  و  یجسمان  یازها یبه ن  حافظ  اما.  شودیم  خسته  کند،  تکرار  را  سخن

  ار یبس  ،مسائل  با  او.  پردازدیم  زمانهم  یفرد  و  یاجتماع  مسائل   به.  کندیم  توجه  زمانهم

  ی جد  زبان:  دارد  نمودهای مختلف و متنوع  به گونه  تنوع  نیا.  است  شده  روروبه  متنوع

  ی حت  .یفرد   ی هابحث  برابر  در   او  ی اجتماع  یها بحث  یا  اش یطبعشوخ  کنار   در  حافظ

  ی عرفان   ،یمیتعل  ،یحماس  میمفاهنگریم،  ی به شعر او میفارس  شعر  یها قالبوقتی از منظر  

 دهیکه در شعر حافظ د  یو تنوع   شدنیچندوجه  نیا  بینیم.می  او  یهاغزل   در  ییغنا  و

  در   حافظ  که  یانیطغ  گفت  توانیم  ی حت  ؛وجود دارد  کمتر  گرید  شاعران  شعر   در  شود،یم

است. در شعر حافظ    انیبه طغ  ازین  لذتِ  همان  کهاست    یلذت   جادگری ا  برد،یکارمبه  شعرش
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  به   را   جهان  یحت او    است؛  خودش   ضد  بر  زور،  و  زر  اربابان  ضد   بر  ،بر ضد جامعه  انیطغ

 : کشدیم  چالش

 گردد  مرادم  ریغ  ار  زنم  هم  بر  چرخ

      

 چرخ فلک   از  کشم  یآنم که زبون  نه  من 

 ( 408)همان:                             

  از ین  یگاه  انسان   چون  است؛   لذت  جادگر ی ا  دارد،  خودش   ه یعل  حافظ  که  یانطغی

  حافظ   گویی.  مینیبیم  حافظ  شعر  در  را  شورش  نیا  ما   و  کندشورش    خودش  برضد  ،دارد

با  بوده  متوجه  کامالً ا  دیکه    ز ی ن  گرید  ییازهاین  .کند  توجه  انسان  یوجود  یجنبه  نی به 

از تمام این  و...    یروحان  از ین  انسان،  ی شهوان  ازی ن  از   پرداخت؛  آن  به   توانیم   که   هست

 .است توجهجالب   اریبس که شودیم  دایشعرش پ در  ییهاهنشان و هانمونهنیازها، 
 

 

 ی ومندگ گفت . 3. 2

بر باور  بنا است.   «ی »گفتگومند  ، شعر حافظ   در  ساز یی با ی ز   ی محورها   ا ی از اضالع   گر ی د ی ک ی 

  یاس ی س   و   ی اجتماع   ی گستره   به   ی وقت   ات ی ادب   نقش .  ست ی ن   جدا   ی دئولوژ ی ا   از   زبان   باختین 

 .  ( 401:  1387)رک. نامورمطلق،    شود ی م   شتر ی ب   زبان   ی دئولوژ ی بار ا   ر ی ناگز   شود، ی م   ده ی کش 

  معروف   یگفتگوها  و   هابحثاز    را  یگومند وگفت  یسرچشمه  ای  شهیر  ی،برخ

  نخست   یمهین  در  او.  پهیمون   نام  به  یروم  یلسوفیف  از  گر ید  یبرخ  و  دانندیم  سقراط

  طبس   به  یآزاد  از  پس.  است  بوده  برده  آغاز  در  و  کردهیم  یزندگ  یالدیم  دوم  یسده

 ن یااز آثار    یز یچ  متأسفانه.  شودیم  زیطنزآم  متون  یسندهینو  و  خواندیم  فلسفه  رود،یم

»  ها،یروم   اما  ؛نمانده  یباق   لسوفیف فیلسوف  از  را  «پهیموناصطالح  این  . رندیگیم   نام 

ادب  ی اگونه  ی درباره  اصطالحبه  «پهیمون» مکالمه    که  کندیم   صدق   یاز سخن  اساسش 

 یباورها  و  ضوابط  از  ،ندر آگیرد و  درمیرند و شوخ    فی چند حر  انیم   مکالمه  این.  است

آنان،  کنندیم  استفاده  یاخالق  و  یاجتماع   است؛   بازار  و  کوچهمخصوص    لحن  و لحن 

معلم با    کی   گاهیجا  درسقراط    یاست در گفتگو  ممکن  که   فاخر  ی فضاو    زبان  نآ  یعنی

  ی برا  نهیزم  و  کندیم  دایپ  گرید  یشکل  ،زبان  و  شودیم  شکسته  نجایا  رد،ی گشاگردش درب

.  شودیباشد( فراهم م  یزبان رسم  ایمسلط دربار    یصدا   ،اگر صدا  یعنی)  گرید  ییصدا
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  یی فضا  نظربرسد، که ممکن است مبتذل به  یات یبا استفاده از ادب  وه،ی ش  نیفرد به کمک ا  نیا

 گفتگو  و  ییچندصدا  یبرا  را  نهیزم  تازه،  یفضا   جادیا  نی ا.  کندیم  خلق  تازه  و  متفاوت

  مطرودان   و  انیپ و روس  دزدان  انی م  از  ی،ادب  یگونه  نیا  قهرمانان.  کندیم  فراهم  صداها  انیم

را    رند  ،میو به سراغ شعر حافظ برو  میمکث کن  جانیهم  اگر.  شوندیم  دهی برگز  جامعه

  ده ی د  هاخانهی م  کنج  در  کهاست    کسی  ود است؛و مطرفرودست    یتیکه شخص  یابیممی

د.  کن یممتفاوت خلق    ییصدا  و  دهدیمرا در برابر قدرت حاکم قرار  او  حافظاما    ؛شودیم

  شکستن درهم  لیدلبه  شد،  گفته  یا اسطوره  یها تی شخص  یدرباره  طورکههمان  صدا  نیا

  ز ی نوع طنز که ست  ن یو ا  اتیادب  ن یا  یی ازهانمونه.  است  یدن ی جذاب و د  ار یبس  ،قرمزهاخط

 ، عبارتند از:استبا افراد مختلف 

 عنان رود  رعنان ب حشر روز هـــ ک ترسم

         

 خوار شراب  رند  یو خرقه  خیش   حیتسب 
 

          (333: 1371)حافظ،                      
 

 حور   اری   و  است  قصور  شرابخانه  را   ما              دواری ام است   قصور و حور به اگر زاهد
 

 ( 343:)همان                               
 

 رودینم  یار ـــاز تو کـچو از نم  زاهد

                

 من   ازیه و راز و نــــشبان  ــیهم مست  
 

 ( 545:)همان                               
 

دارند ـــدل  ریــــز  به کمندها  ملمع   ق 

 

 ینب  نانی آستکوته  نیــــا  ــــیدرازدست 
 

 ( 548)همان:                              
                                                                جج

 

به این توجه    به   زیطنزآم  و  متفاوت  یشکل  به  گونه شعرها روشن است که حافظبا 

 :است  رفته زاهد با جنگ و جدال 

 را ذوق باده خواهد کشت   مانیپش  زاهد

          

 یمانیپش  کاورد  یکار  نــمک  الــــعاق 
 

 ( 645:)همان 
 

  د ی شا  و  متفاوت   یهاتی شخص  نیهم  انیم   تقابل  یجهی درنت  که  حافظ  طنز  ی هانمونه

زاهد   الحال،معلوم  هایبعض  نظر  از جا  یبا  ایجاد    دارد،  خود  زمان  در  ژهیو  یگاهیکه 

 است.  ادی ز اریبسشود؛ می
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 ی ر یگجهی نت. 3

  شعر   در  که  ییگوفتگ  ؛را فراهم کرده است  گوفتگ  ینهیزم  خود   اشعار  در  حافظطورکلی  به

  و   ثابت  یر یمس  گر،ید  شاعران  اگر  یعنی  ست؛ین  فراهم  اندازه  نیا  تا  ما  گرید  شاعران

  صله   گرفتن  یبرا   که  دانندیم  خودشان  یفهیوظ  و  برندیم را جلو    دهیقص  نام  به  مشخص

  ی ر یمس  در  حافظ  کنند،!( شعر بسرایند و مدح  اسب  کاه  گرفتن  ی برا  )حتی  گر ید  زی چ  هر  ای

است  باًیتقر  فشانیتکل  شاعران  گرید  .کندیم  حرکت  گرید   طرف   کی  شاعر  ؛مشخص 

از باال با مخاطبش    کهنیا  یجابه  او.  چنین نیست  حافظاما    گر؛ید  طرفمخاطب    و  نشسته

موضع   از  و  کند    مخاطب   کنار  در  بزند،  حرف   اوبا    زدانی چهمه  کلِیدانا صحبت 

نگاه    دید  ن یا  از   یوقت  ن یبنابرا  رد؛یگیقرارم حافظ    او   که   دیآینظرمبه  نیچن  شودبه 

  کند یم  برقرار  ارتباط   اوموضع برابر با    از  بقبوالند؛ بلکه  مخاطبرا به    ی زیچ  خواهد ینم

را   آنخوانش بسا لذت چه  وکند می  همراهحافظ  یهاغزل   با را مخاطب   احساس، نیا و

 .کندیم دوچندان

  به   طرفهکی   خواهندیم   که  یواعظان  سخنان  به  جامعه  ،میرویم  جلوتر  هرچه

  که   است   یکسان   ازمند ی ن  برعکس    و  کندمی  ازی ناحساس    کمتر   کنند،  ی امرونه  مخاطبشان 

  د یبگو  که نیا  نه   ؛کند  دعوت  ستنیز  بهرا    او  بزند؛   حرف  برابر   موضع   از   هاانسانبا  

را    خواهمیم   کن؛   یدگزن  دیبگو  ،یرستگار  یادعا  یجابه  کند  تالش.  کنم  رستگارتو 

است  یدانیم  خودت  را   کردن  یزندگ  چگونه ممکن  ازینسخن  یگاه  حافظ.    دست ی 

ا  یول  دیبگو مخا  ن یاز  با    بخش لذت  اریبس  ن یا  و  دی گوینم  چندان سخن  طبش موضع 

 . شودینم دهیدشکل   نیابه  گرید شاعران شعر   درروش گفتگو  نیا. است

 با   روشدنروبه   و  دنیشنو    یطلبتنوع  .است  انسان  ی ازهایناز    یکی  تیروا  دنیشن

  لذت   حافظ  متنوع  و  مندتی روا  شعر  از  معاصر  انسان  .است  انسان  گرید  یازهاین  از  ،تنوع

  توانمند   که  یافراد  ای  حاکمه  قدرت  یجلو   ،قدرت  با  شعرش  در  حافظ  کهنیا  .بردیم

کرده است،    رشانی تحق  و  رفته    فراتر  نیا  از  و  زده      را  شخود   حرف  و  ایستاده  ،هستند

 شده بوده  فروخورده  ،زمان  گذر  در  کهسر داده    یادیفر  خصوص بهاو    بخش است.لذت
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است.  ابرازش  تجرأ  و نداشته  آمیخته  نیهمچن  وجود  او  از  شعر    ، یحماس  یفضا ای 

  طنز   زبان  ی این عوامل و. مجموعهاست  ...و  یجد،  طنزی،  شوخ  ،یمعنو  ،یماد  ،یمیتعل

ا   که   یتی شخص)  شود  خلق  متفاوت   یتیشخص  طنز،  کاربست  با  زمانهم  کهشکل    نیبه 

  مباحث   از  (کندیم  ییزداییآشنا  ها یرانیما ا  تی ذهن  ازو    شکندیم  را  قرمزها خط  از  یاریبس

  با   ای   ،هستند  ران یکه خارج از ا یکسان  دی . شااست حافظ  شعر   یشناس ییبای ز  یحوزه  مهم

و   ی فرهنگ  ی نهیشیپ  آن  و  ستند ین  آشنا  چندان  یران ی ا  یجامعهبا    ی حت  و  یفارس  زبان

حافظ    از  ندارند،  را  انی رانی ا  یاجتماع   ن یا  با  هایرانی ا  ما  اما  ؛نبرند  لذت  قدرنآاشعار 

 ناخودآگاه   م،یاکرده  توجه  آن شده و کمتر به    جادیا  ایکه در ما بوده    ییازهاینو    هایژگیو

  ی تقابل  ساختارخود را در   سخن او   کهن یا از  و میشویم دهی کش حافظ یها غزل   سمت به

 اصلرا    آنو    ندیگویم  سخن  ناز آ  انی ساختارگرا  که  یتقابلیم.  بریم   لذت،  کرده  نیتدو

زندگ  یها تیروا  از  یاریبساساس    و در  بزرگ حاضر  و  نگاه    نیا.  دانندیم  یکوچک 

از خواندن سطح شعر حافظ لذت ببرند و   کمتر،  دانش  با  افراد  که  شودیم  باعث  ییروا

  ی برا   لذت  نیا  نیبنابرا  ند؛سرمست شو  شتریب  آنبا فرورفتن در عمق    ترختهیافراد فره

  ی ا گونهبه  و  است  یجاودان  ییگولذت    ن ی. استین  خاص زمان    ک یبه    متعلقو    هست  همه

  حافظ   شعر   شود یباعث م   ش ی زا  ن ی. ادارد  شی زا  و  کند یم   یبازساز   را  خودش  مختلف

 .  باشد ترجاودانه
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