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رویينتن فرهمند



دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
چکيده
حافظ ،توانی شگرف در گزینش بهترین واژهها ،براي انتقال معانی دارد .بسامد معنادار
انواع «من» و «ما» در شعر حافظ ،بیانگر آن است که شاعر از این شیوههاي خاص زبانی
براي بیان گزارههاي شخصی ،اجتماعی ،عرفانی ،مالمتی ،عاشقانه و دغدغههاي
جهانشمول بشري ،بهره میگیرد .حافظ ،در پیوند با مضمونهاي اشارهشده ،در حدود
 200بیت انواع «من» و «ما» را در همه سرودههایش بسیار هنرمندانه بازتاب داده است.
عنصر عشق ،بهگونهاي پیدا و پنهان با «من» و «ما»پردازيهاي حافظ ،پیوسته است .در
«ما» و «منِ» عشقباز و مالمتی حافظ ،سرنوشت جاودانهي بشر با همهي فراز و نشیبش،
جلوه میکند .بنمایهي برجسته در «من» و «ما»هاي بشري حافظ عشق ،مالمت و تقدیر
است؛ راهپوییاي ناگزیر و گریزناپذیر« .ما» نیز در منطق و شیوهي شاعري حافظ
کاربردي چندگانه دارد و مضمونهاي آمده در انواع «من» را با بسامد کمتري ،بازتاب
میدهد .با توجه به رسالت شعر حافظ ،بازتاب انواع «ما» و «من» توصیفی و اسنادي،
مدخلهایی هستند که نگرش شاعر را به پسندها و ناپسندهاي روزگار ،غربت انسان و
تناقضهاي وجودياش ،نشان میدهد .در «ما» و «من» غنایی حافظ ،همهي باال و پست
 استادیار زبان و ادبیات فارسی rooyintanf@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله98/2/29 :

تاریخ پذیرش مقاله98/6/30 :
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انسان ،نمایان است .کاربرد صفات جمع جانشین اسم ،تتابع اضافات ،صفات پیاپی با
واو عطف و صفات و اضافات پس از تخلّص شعري نشانههاي دیگري هستند که به
شناخت «ما» و «من» غنایی در اشعار حافظ کمک میکنند.

واژههای کليدی :پارادوکس ،حافظ ،عشق ،مالمت ،من و ما.
 .1مقدمه
چگونگی کاربرد واژگان ،تصاویر ،ترکیبات و معناهاي برآمده از تلفیق ترکیبات وصفی،
اضافی ،تنسیقالصفات شاعرانهي انسانمحور و هستیمدارانه و آفرینش گزارههاي
جهانشمول و اندیشهبرانگیز ،از شیوههاي بیانی و سبکی خاص دیوان حافظ است.
شفیعیکدکنی ،با اشاره به نونبودن پیامهاي شعري حافظ ،مجموعهي صدا ،تصویر ،واژهها
و درنتیجه چگونگی پردازش و گزینش پیامهایش را ارزشمند میداند (رک.
شفیعیکدکنی،1397 ،ج .)91 :3زرینکوب ،دو امر متضاد را در دیوان حافظ دریافته که
عبارت از «تنوع و تکرار» است (رک .زرینکوب .)72 :1366 ،برپایهي این تعریفها،
میتوان منشور اندیشههاي گوناگون حافظ را با توجه به نشانهها و تکرارهاي عامدانه و
آگاهانه در دیوان ،دریافت و برپایهي مجموعهي همین منشورها ،جهانبینی شاعر و نگرش
او را به جهان هستی و انسان ،ارزیابی و تحلیل کرد .سیّد قطب ،با توجه به چگونگی
نگرش شاعران به جهان هستی و آفرینش شعر ،شاعر بزرگ و یگانه را کسی میداند که
در عین پرداختن به موضوعات ناچیز ،لحظههاي جزئی و حالتهاي شخصی ،مخاطب
را به هستی بزرگ و زندگی رها از بندهاي زمان و مکان پیوند میزند .نویسنده ،سپس به
شاعر ممتاز اشاره و او را کسی میداند که شنونده را در لحظاتی زودگذر ،به نظام هستی،
مرتبط میسازد و زمانهاي جاوید ،زندگی ازلی ،حیات و سرشت انسانی را در اشعارش
بازتاب میدهد (رک .قطب.)58 :1990،
با توجه به نگرش قطب ،بسیاري از اشعار حافظ در شمار اشعار شاعر کبیر و ممتاز
است .به بیانی دیگر ،شعر حافظ آینهي زندگی بشر است .انوري ،با اشاره به تشخّص
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شعر حافظ که در وجود غوطه خورده و به ژرفاي زندگی دست یافته ،میگوید« :شاعر،
با کل هستی پیوند میخورد .شاعرترین افراد کسانی هستند که استعداد بیشتري براي
پیوندخوردن با جهان و کائنات دارند» (انوري .)18 :1383 ،حافظ ،با توجه به آگاهی از
ارزش تراکم و فشردگی معنا در اشعارش به شیوهي کم و گزیدهسرایی ،به مجموعهاي از
واژگان و ترکیبات ،تشخصی خاص بخشیده که میتوان شیوه و سبک شخصیاش را از
خالل همین تکرارها دریافت .زریابخویی ،با اشاره به بازتاب بسیاري از معانی و
مضامین اشعار حافظ در میراث منظوم عرفانی شعر فارسی میگوید« :ولی هیچیک از
آنها ،مقام حافظ را نیافتهاند؛ زیرا حافظ با نبوغ خود همهي این مضامین و افکار و
اندیشهها را در زیباترین و دلنشینترین قالبها ریخته و عرضه کرده است» (زریابخویی،
 .)51 :1374دشتی ،با اشاره به شیوهي ویژهي حافظ در سخنپیرایی ،این موضوع را به
«انتخاب مفردات ،ابداع ترکیبهاي خاص و کیفیت نشاندن کلمه میان جمله و طرز
تلفیق» ،مربوط میداند (رک .دشتی.)60: 1380 ،
یکی از موضوعاتی که در غزل حافظ بازتاب و بسامد برجسته داشته و شاعر به
شیوه هاي گوناگون آن را پرداخته و گزارده ،نقش و جایگاه انسان و دوقطبیبودن اوست
که رازها ،نیازها و آرزومنديهایش ،برپایهي همین وجود معماگونه ،جلوه مینماید و از
آن به جایگاه برزخی نیز تعبیر میشود .البته این موضوع پیش از حافظ نیز در شعر و ادب
فارسی سابقه داشته و در متون منظوم و منثور عرفانی به آن پرداختهاند .حافظ ،با گزارههاي
شعرياش ،ترجمان ناخودآگاه قوم ایرانی وجمعی بشر است .انسیافتگان با دیوان حافظ،
شخصیت انسانی آشنا و دوستداشتنی را در اشعارش میبینند و در آینهي اشعار حافظ،
خود را مییابند« .هیچکس چون او زیر و بم زندگی ما را نمیداند» (خرمشاهی:1374 ،
 .)265حافظ ،در روزگار پرفراز و نشیب سدهي هشتم هجري ،غزل را که از نهاد شاعري
با رسالت جبري شعر ،میجوشد ،براي پردازش اندیشههاي شاعرانهاش برمیگزیند.
پورنامداریان ،دربارهي جایگاه رسالتی شعر حافظ میگوید« :شعري که زاییدهي جبر نیاز
روحی شاعر است و نه محصول احتیاجات روزمره ،در حیطهي نام و نان ،از تمامیت
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ذهنیت آگاه و ناآگاه شاعر جدا نیست» (پورنامداریان .)2 :1384 ،دربارهي بازتاب
سرنوشت انسان در غزلهاي حافظ ،میتوان به بنمایههاي عشق ،آرزومندي ،گناه
نخستین ،دردمندي ،غربت ،گم بودگی ،تقدیرگرایی و ،...اشاره کرد که در دیوان شاعر
بسامدي معنادار دارد .شمیسا ،با اشاره به اینکه مردم تجلی آرزوها و اندیشههاي خود را
در اشعار حافظ جستجو میکنند ،به مهمترین عامل رواج غزهاي حافظ در میان مردم
میپردازد و دربارهي منِ حافظ میگوید« :منِ او منِ کلی و عمومی است نه خصوصی و
این امر در همه ي احوال صادق است .خواه این من اجتماعی باشد ،خواه عارفانه و خواه
عاشقانه» (شمیسا.)135 :1369 ،
اخوان ثالث ،در بحثی گسترده به چگونگی پردازش من در شعر و ادب فارسی پرداخته
و با توجه به «من سرایی»هاي شاعران و ارتباط آن با شطحیات ،آن را به بلندپروازيهاي
روح منسوب میکند (رک .اخوان ثالث .)112 :1370 ،اخوان سپس به تفکیک از منِ
شخصی شاعران و نویسندگان ،منِ اجتماعی و منِ عالی بشري ،سخن میگوید« :و بدان
که منِ شخصی و خصوصی ،اگرچه من است اما مثقالی هزارانهزار خروار تفاوتِ بها
دارد با منِ عمومی و اجتماعی و نیز با منِ عالی بشري تا چه رسد به منِ فوق بشري،
یعنی منِ برتران ،ابرمردان ،ابررندان آفاقی» (همان .)116 :اخوان ،در ادامه ،با اشاره به
شمع وجود شاعرانی که رسالتی در روشنکردن جهان دارند ،این بزرگان عالم معنی را با
منِ بشري و عمومی ،پیوند میزند و اینگونه من را در شعر خیام و گاه در شعر حافظ،
نشان میدهد (همان .)127-126 :شفیعیکدکنی ،در ارتباط با منِ بشري و اجتماعی حافظ،
با اشاره به پربسامدي منهاي شاعر میگوید« :در اشعارش منی جهانشمول به ارزیابی
مینشیند؛ منی انسانی .منظور از منِ انسانی ،آن منی است که فقط به خودش نمیپردازد.
من موجودیت دیگران را نیز مطرح میکند» (شفیعیکدکنی،1397 ،ج.)87 :3
شفیعیکدکنی ،در بحثی دیگر ،شعر را پیوند تخیل و عاطفه میداند و با تأکید بر
ارزش عاطفه در قوام شعریت شعر ،به ارتباط مستقیم عواطف شاعر و ظهور «من»هاي
شاعران اشاره و «من»هاي شخصی ،اجتماعی و بشري را متأثر از عنصر عاطفه ،میداند و
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با توجه به پردامنگی «منِ» بشري و انسانی میافزاید« :منهاي بشري و انسانی که از مرز
زمان و مکان محدود ،فراتر میروند ،براي آنها سرنوشت انسان و مشکالت حیات انسانی
مطرح است؛ مانند خیام و مولوي و حافظ و بسیاري از گویندگان شعرهاي عرفانی در
ادب فارسی» (شفیعیکدکنی.)88-86 :1383 ،
در این پژوهش ،تالش بر آن است تا در غزلهاي حافظ که نمایشگاه شش قرن
«تجارب ارجمند هنري و فرهنگ شعري» است (محمدبن منور میهنی :1393 ،بیست و
سه) ،روایتهاي گوناگون شاعر از وجود معماگون انسان و دلمشغولیهایش نشان داده
شود و بهگونهاي توصیفیتحلیلی ،بنمایهها و موضوعات انواع من و ما ،در آینهي اشعار
حافظ بررسی گردد.
 .2پيشينهی پژوهش
با توجه به گسترهي پژوهشهاي در پیوند با حافظ ،قلمگردانی در این باره ،کاري دشوار
است؛ زیرا بزرگان در این ره فرس رانده و سخن هر چه باید ،همه گفتهاند .در کتاب
دفتر نسرین و گل ( )1389که به بررسی و معرفی چکیدهي پانصد مقاله دربارهي حافظ

اختصاص دارد ،نشانی از «من و ما»پردازيهاي حافظ نیست .در کتاب راهنماي موضوعی
حافظپژوهی ( )1388نیز که ریز موضوعات  230کتاب آمده ،پژوهشی جامع و مانع

دربارهي انواع «من و ما» در غزلهاي حافظ یافت نمیشود .در دانشنامهي حافظ و
حافظپژوهی ( )1397نشانی از «من و ما»هاي آمده در دیوان حافظ نیست .اشارات
جستهوگریختهي صاحبنظران به منِ حافظ و جایگاه انسان در شعر وي ،در پایان
مقدمه ي مقاله آمده است .با توجه به آنچه گفته آمد ،تاکنون پژوهشی جامع و فراگیر
دربارهي «منِ»« ،من و ما» ،در غزلهاي حافظ انجام نشده است.
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 .3بحث و بررسی
کاربرد من و ما به مثابه یک شاخصهي سبکی و معنایی که از آن دریافت میشود ،در شعر
فارسی پیشینه دارد .من ،درواقع ،بیانگر احوال شاعران و ترجمان صدق عاطفی آنان است.
بسیاري از حسبحالها و بثّ شکوي شاعران که در آینهي اشعارشان رخ مینماید ،بیانگر
حس و حال مردم جامعه و درد و داغهاي زمینی و آسمانی بشر نیز هست .میتوان این
نوع گزارهها را در شعر شاعران فارسیزبان ،بررسی و روند تحوّل و تطّور آن را دنبال
کرد .در غزلهاي حافظ« ،من» و «ما» با عهد ازل ،تقدیر ،آفرینش آدم ،نصیبهي عشق،
مالمت ،راهنشینی ،اشتیاق و آرزومندي ،خاکساري ،قلندري و ریاستیزي ،مسکنت و فقر،
دلسوختگی و سرگشتگی ،دیوان قسمت و میراث فطرت در پیوند است« .منِ» حافظ ،از
سمک تا سماک و از ثري تا ثریا ،در نوسان است و با هستی دوقطبی و ناهمگون بشر
پیوندي ناگسستنی دارد .منِ مسکین ،منِ دلسوخته ،منِ مخلص ،منِ سرگشته ،منِ دیوانه،
منِ وحشیصفت عقلرمیده ،منِ زار ناتوان ،منِ درویش ،منِ بیدل ،منِ غمگین ،منِ
خسته ،منِ رمیده ز غیرت ،منِ راهنشین ،منِ خراب ،منِ میخانهنشین ،منِ آلوده ،منِ خاکی،
منِ دُردنوش ،منِ مست ،منِ بید ِل حیران ،من و انکار شراب ،من و شمع صبحگاهی،
ماییم و کهنهدلقی ،من و مستی و نیاز ،ما و می ،ما و قامت یار ،من و همصحبتی اهل ریا،
من و مقام رضا ،من و باد صبا ،ما و چراغ چشم ،ماییم و آستانهي عشق ،من و شراب
فرحبخش ،من و آینهي وصف جمال ،ما و می ،من و مستی و نیاز ،من و سفینهي حافظ،
منم که شهرهي شهرم ،منم که دیده ،منم که گوشهي میخانه ،من آن نیام ،من نه آن رندم،
من نه آنم ،ما بی غمان ،ما آن شقایقیم ،ما نه رندان ریاییم ،ما مرد زهد و توبه ،ما شیخ و
واعظ ،ما عیب کس ،ما بیغمان مست ،ما کجاییم ،ما نیستیم معتقد شیخ ،ما که رندیم و
گدا ،ما آبروي فقر ،ما باده زیر خرقه ،ما می به بانگ چنگ ،ما محرمان خلوت ،من چنینم،
ما نگوییم بد ،ما را چگونه زیبد ،نه من بر آن گل عارض ،نی منِ تنها کشم تطاول ،نه من
سبوکش ،نه من ز بیعملی ،نه من از پردهي تقوا و ،...نمونههایی از اشعاري است که
حافظ ،آنها را براي بیان گزارههاي گوناگون ،بهکارمیبرد .شاعر ،در این گزارههاي
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شاعرانه ،گوشههاي پیدا و پنهان دردها و نیازهاي انسان را بازتاب میدهد .انسان
قدافراخته در اشعار حافظ ،بسیار آشنا و صمیمی است و گویا شاعر ترجمان باال و پست
انسان است .در ادامه ،انواع ما و من آمده در اشعار حافظ بهگونهاي موضوعی ،بررسی و
تحلیل میشود .یادآوري میشود که تفکیک دقیق موضوعی انواع «ما و من» در غزلهاي
حافظ ،به دلیل پیوند بنیادین این گزارهها با عنصر عشق ،تقدیر ،عهد امانت ،مالمت و،...
کاري دشوار است .تکرار پارهاي از شاهدمثالها و اشعار در تبیین بحثهاي مختلف،
بدین دلیل بوده است.
 .1 .3منِ مسکين و حسرتمند
واژههاي مسکین ،مسکین غریب ،منِ مسکین ،حافظ مسکین ،مسکین و سرگردان ،عاشق
مسکین و ،...حال و هواي شاعري دردمند را نشان میدهند .برخی اشعار حافظ حکایت
از شاعري دردمند دارند که به نوعی شکایت از جدایی و فراق از نیستان را تداعی میکند
و با دیگر پدیدههاي هستی همذاتپنداري مینماید .مسکنت و سرگردانی ،غم شباروزي،
سرگردانی و تنهایی ،بی کسی ،غریبی ،زاري وسوختگیِ شاعر ،با باد صبا ،قُمري ،آهوي
وحشی ،بلبل و شمع صبحگاهی ،همراهی دارد .خوددرمیانبینی شاعر در اینگونه
سخن ترازي ،آشکار است .گویا شاعر حسبحالها و مویههاي درونیاش را با
جاندارانگاري پدیدههاي طبیعت و همسو با آنها میسراید .حافظ ،در اینگونه اشعار،
ناخودآگاه بشري را که تختهبند تن گردیده و آرزومند رهایی و پیوستن به عالم قدس
است ،بازتاب میدهد« .دردمندي» و «زاري و نزاري» در این اشعار برجستهتر از آن است
که نیازي به گفتوشنود داشته باشد و از نگاه حافظ ،نیاز به تقریر و بیان ندارد (حافظ:
 )245 :1394حسرت دیدار ،آرزوي دستنیافتهي شاعري است که میرود و داغ
بلندباالیی بر دل دارد (همان .)543 :شاعر ،هزار افسوس میخورد که با آینههاي چشم،
روي معشوق را عیان نمیبیند (همان )439 :و از شدت عشق روي یار ،تربتش را آراسته
به سرخ گل میداند (همان .)481 :اسالمیندوشن ،با توجه به منظومهي آهوي وحشی و
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اشاره به« :دو تنها و دو سرگردان دو بیکس» ،آن را به سرگذشت بشریت پیوند میدهد
(رک .اسالمیندوشن )523: 1392 ،در ادامه به چند نمونه از ابیات اشاره میشود:
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بیحاصــل

من ازافسون چشمت مست و او از بوي گیسویت
(حافظ)25 :1394 ،

ندانم نوحهي قمري به طرف جویباران چیست؟

مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزي
(همان)510 :

اال اي آهـــــــوي وحشـــــــی کجـــــــایی

مــــرا بــــا توســــت بســــیار آشــــنایی

دو تنهــــا و دو ســــرگردان دو بــــی کــــس

دد و دامـــت کمـــین از پـــیش و از پـــس
(همان)549 :

من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم

کــه بســوختیم و بــت مــا ز مــا فــراغ دارد
(همان)273 :

بنــال بلبــل اگــر بــا منــت ســر یــاري اســت

که مــا دو عاشــق زاریــم و کــار مــا زاریســت
(همان)239 :

 .2 .3منِ عشقباز
عنصر عشق که در شمار اطوار عجب و در عداد تجربههاي جبري بشري محسوب
میشود و عمري به درازاي زندگی انسان دارد ،در ادامهي سنت عشقنوازي و
عشقستایی هاي شاعران و از خالل آثار منثور و منظوم تصوف و عرفان ،به سعدي و
حافظ نیز میرسد .حمیدیان با اشاره به گونهگونی عشق در شعر و ادب پارسی ،سعدي
را نمونهي کامل «اخالص و خاکساري در برابر محبوب معبود و پاکدامنی و پاکچشمی
و حافظ را متأثر از سعدي میداند» (حمیدیان،1394 ،ج .)170 :3زرینکوب ،با اشاره به
اینکه جوهرهي انسانیت به عشق بازمیگردد ،تمام جهانبینی حافظ را مبتنیبر عشق
میداند و میافزاید« :بدون تردید ،عشق و تجربههاي غنایی ،بارزترین جنبهي تفکر حافظ
بهشمار میرود و سایر جنبه هاي تفکر او نیز با همین رشته مضمون ،با یکدیگر ارتباط
دارد» (زرینکوب .) 176 :1366 ،بختیاري ،با اشاره به رنگارنگی عنصر عشق و فطري
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بودن آن در دیوان حافظ میگوید« :عشق ،براي او ودیعتی بود آسمانی و خارج از
محدودهي اختیار بشري که فرشتگان قدسی هم از نعمت آن بیبهره بودند» (بختیاري،
 .)173 :1350حافظ با اشاره به حالت و ذوق عشق ،این لطیفهي نهانی را شرزه و دلیر،
بازیده و ورزیده و حق آن را گزارده است (رک .حافظ .)499 :1394 ،تجربهي عشق،
بینشی به شاعر بخشیده که عشقورزي ،پاکبینی و مالمتکشی را طریق میداند (همان:
 .)393آنچه از رویکرد شاعر به عشق در غزلهایش جلوه کرده ،گواه صدق عاطفی شاعر
و پیوند بنیادین اوست با این عنصر اثیري .عشق ،از نگاه حافظ ،فریادرس است و در
شمار ارزندهترین هنرها (همان259 :و .)405حافظ ،زبور عشقنواز است .عشق ،نقد حال
شاعر است .به راستبازي و پاکبازي در عشق ،فرامیخواند و از صنعت ،دغلبازي و
عشقهاي تقریري و بیانی ،بیزار است (همان284،283 :و .)255حافظِ عشقباز ،با خیل
عشقستیزان سر سازگاري ندارد .عشق را رهایی و خودشکنی میشمارد و مستی دیوانگان
عشق را برتر از شهرت در عقل عقیله میبیند (همان .)509 :حافظ ،عشق را نشان اهل
خدا و مشایخ شهر را از این ارمغان و نورهان ازلی ،بیبهره میبیند .نام حافظ در هر
انجمنی در شمار خیل عشقبازان است (همان )351 :و عهدي با جانان بسته که از این
عشقبازي ،باز نیاید (همان .)368 :عاشقی و رندي پیشهي همیشگی حافظ است (همان:
 .)425در دیوان حافظ ،برخی اشعار با محوریت عشق دیده میشود که تقابل درویش
عاشق یکالقبایی را در برابر ترک لشکري میبینیم (همان .)292 :تشریف عشق از مجاز
تا حقیقت ،برازندهي حافظ است .زاري و ناتوانی (همان ،)206 :سرگشتگی و سرگردانی
(همان201 :و ،)344بیدلی (همان ،)258 :وحشیصفتی و عقلرمیدگی (همان،)267 :
مسکنت (همان270:و ،)521غمگنی (همان ،)269 :افالس (همان ،)276 :دلخستگی،
شکستگی و بدحالی (همان ،)401 :درویشی (همان ،)389 :درویشی ،بینوایی و بیزر و
زوري (همان ،)401 :خستگی و دلسوختگی (همان ،)336 :حالت شاعرِ عاشق را نشان
میدهد .من و منش عاشقانهي حافظ در سخنپیراییهایش ،بهگونهاي رخ مینماید که
گویا ارزشمندترین کار ،عاشقی است.
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عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست
(همان)227 :

شاعر ،این شوالي ارزنده را جاودانه بر دوش دارد :جاودان کس نشنیدیم که در کار
بماند (همان .)314 :عاشقی حافظ با بادهي شبگیر ،بادهپرستی ،خمار ،فراق و بت ساقی
نیز پیوندي ناگسستنی دارد (همان213 :و .)257منِ عاشقانهي حافظ با شرزگی ،بلندهمتی،
امانتداري و درد ،در پیوند است (همان .)443،431،337 ،237 :در برابر این عاشق
بدحال ،معشوقی ماهرخسار و عنبرینگیسو ،شوخابرو ،متکبر و متطاولگیسو ،قدافراخته
است .این معشوق ،گلچهره و چشممست است .از شمشادقد و سیماندام بهره دارد و در
نگاه شاعر ،اینگونه تصور میشود:
چون تویی نرگس باغ نظر اي چشم و چراغ

سر چرا بر منِ دلخستـــه گـــران میداري
(همان)507 :

این اشعار ،معیاري براي زیباییسرایی و معشوقستایی شاعر هم بهحسابمیآید .در
اینگونه اشعار با عشقی بشري و زمینی که نشانههایی از عشق اساطیري در آن دیده
نمیشود ،مواجهیم .براي دیدن دیگر نمونهها( :رک .حافظ265 ،258 ،206 ،201 :1394 ،
،504 ،497، 425 ،415 ،402 ،401 ،399 ،390 ،292 ،278 ،270 ،276 ،273 ،269 ،267
 521 ،515 ،507 ،506و)543
 .3 .3منِ مست بادهی ازل
واقعهي نصیبهي ازل و عهد امانت در شعر حافظ ترجیعبندوار آمده است .شاعر ،این
بانگ جرس را میشنود و هرگز سر از خمار مستی برنمیآورد:
به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش

چنین که حافظ ما مست بادهي ازل است
(حافظ)225:1394 ،

گاهی ،این منِ جمعی همنفس جام باده در شعر حافظ ،به شکل ما نمودار میشود:
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ما بیغمان مست دل ازدستدادهایم

همــراز عشــق و همــنفس جــام بــادهایم
(همان)444 :

این ما و منِ مست از بادهي ازل که از خمیر نصیبهي جبر و تقدیري ناخواسته
سرشتهشده ،در اشعار حافظ مدام تکرار میشود و بهگونهي دلشدگی ،گمبودگی ،حیرت
و بیدلی ،رخ مینماید:
حافظ گمشده را با غمت اي یار عزیز

اتحادي است که در عهد قدیم افتاده است
(همان)219 :

حمیدیان ،با توجه به غزل بارها گفتهام و بار دگر ،...میگوید« :درهرحال ،اهمیت
اینگونه اشعار از این جهت است که بازگویندهي اصل و جوهر اعتقاد شاعر و بیان
واپسین آویزگاههاي اوست» (حمیدیان ،1394 ،ج .)3518 :4بسامد واژگان و ترکیبات
موهبت ،میراث فطرت ،سرنوشت ،دیوان قسمت ،حکم خدایی ،سلطان ازل ،در ازل ،از
ازل ،روزي ،روز نخست ،سابقهي پیشین ،روز پسین و پیوند آنها با پیمانهکشی ،رندي
و عشق ،پیر مغان ،رندي و بدنامی ،مستی ،دربانی میخانه و تکرار منِ مست ،منِ
دلسوخته ،منِ دیوانه ،حافظِ مست ،حافظ دلسوخته ،حافظِ گمشده و حافظِ ما ،از
سرنوشتی ناگزیر حکایت میکند که با تخمیر گل آدم و بهتبعِ آن با سرشت آدمی ،زاده و
در پیوند است و حافظ از آن به گنج غم عشق ،گوشهي چشم و عنایت سلطان ازل تعبیر
میکند .حافظ از این راه درشتناک مقدّر که سرشت و سرنوشت انسان است ،این تصویر
را میآفریند:
دل ما به دور رویت ز چمن فــراغ دارد که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد
(حافظ)272:1394 ،
این منِ گیهانی فرازمانی و فرامکانی ،با بادهي ازلی ،رندي ،عشق و پیمانهکشی،
درآمیخته و از روز نخست براي آدم و بهتبع آن نوع بشر راهی جز سپردن همین شیوه
نبوده است .حافظ این تشریف و خلعت سلطان ازل را بر اندام منِ دیوانهاش میپوشاند
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و با همهي دشواريها به آن میبالد .حافظ ،ارزندگی این موهبت را که با عاشقی و رندي
مرتبط است ،دولتی میداند که شیخ و زاهد با همهي زهدفروشی از آن بیبهرهاند« :حافظ،
بارها در برابر طعن خرده گیران و مدعیان ،با اشاره به آن وضع ازلی عذر میآورد که
کارفرماي قدر میکند این ،من چه کنم؟ یعنی زندگانی و رفتار خود را در پرتو آن سرنمون
ازلی و تقدیري که او حامل آن است ،معنا و توجیه میکند» (آشوري« .)252 :1385 ،من ِ»
بشري حافظ ،با رندي و عشق گره خورده است .شاعر ،عشق و رندي را اسرار عالم غیب
میداند و آن را به هدایت موقوف میکند و زاهد خودبین و ظاهرپرست را در زمینهي
درک و دریافتهاي دقایق این منِ بیکرانه ،معذور و طبیب نامحرم میشمارد:
زاهد ار راه به رندي نبرد معذور اسـت

عشق کاري است که موقوف هدایت باشد
(حافظ)301:1394 ،

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

درحق ما هرچه گوید جاي هیچ اکراه نیست
(همان)243 :

حافظ ،با اشاره به عکس روي آینهي جام ،عکس می ،نقش نگارین ،فروغ رخ ساقی
و نقشهاي افتاده در آینهي اوهام ،بر ناگزیري سرنوشت انسان ،تأکید میکند و بادهپرستی
دُردکشان را تحفهي روز الست میداند .این منی که نه به اختیار از مسجد به خرابات
افتاده ،کارافتادهاي است که حاصل فرجامش به عهد ازل گره خورده و از نصیبهاش گریزي
نیست .این من و حافظ دلسوختهي گدا ،از برکت رقص زیر شمشیر عشق ،نیکسرانجام
نیز هست و بخشش ازلش در می مغان افکنده است (همان269 ،268 :و.)207
 .4 .3منِ پارادوکسيکال
گزاره هاي هنري برآمده از ذهن و زبان شاعران ،عرفا و صوفیه ،نوعی سرپیچی از نُرم
زبان و ادب رایج و بر پایهي طنز ،شطح و پردازش تصاویري متناقضنما است که مخاطب
را به شگفتی وامیدارد .کلینت بروکس ،با تأکید بر اهمیت و نقش بیان متناقضنما ،این
گونهي بیان را شگردي می داند که «ویژگی ذات بیان شاعرانه است و به کالم گیرایی و
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عمق میبخشد» (رضایی .)247: 1382 ،شفیعیکدکنی ،با اشاره به پیشینهي این اندیشهي
متناقضنماي هنري در میراث عرفان و شطحیات حالج و بایزید ،دربارهي حافظ میگوید:
«حافظ ،آخرین و متعالیترین سازندهي این جهانبینی هنري است که در مرکز آن و در
نقطههاي شاخص آن ،همواره نوعی اجتماع نقیضین وجود دارد» (شفیعیکدکنی،1397 ،
ج .) 363 :3نویسنده با اشاره به نگاه پارادوکسیکال حافظ به نظام هستی ،او را در این
زمینه از همهي غزلسرایان و حتی بزرگان ادب ،متمایز میداند و بر بسامد باالي شعر
نقیضی و کیفیت تناقضات شعر حافظ تأکید میکند (شفیعیکدکنی،1397،ج 35 :1و.)174
منِ غنایی قدافراخته در ساحت اشعار پارادوکسیکال حافظ ،انسانی است آمیخته از نیکی
و بدي ،پلی است از درهمآمیزي ملک و ملکوت .گدایی دلسوخته و شایستهي انعام
(حافظ .)269:1394 ،انسانی راهنشین و بهرهمند از جام مستانهي ساکنان حرم ستر (همان:
 .)318برخی از تصاویر شعري متناقضنماي حافظ ،برمبناي امید به سابقه و لطف ازل
پرداخته میشود؛ درحالیکه بهشت موعد و پاداش خداشناسان است ،شاعر در تصویري
متناقضگونه ،گناهکاري و استحقاق کرامت را در یک قاب هنري ،بهتصویرمیکشد (همان:
 )325و پاداش دربانی میخانه را جنت فردوس میداند (همان .)411 :سرمستی این جهانی
را با امید به لطف آن سري ،پیوند میزند (همان ،)414 :براي جبران و قضاي نماز
آلودهاش ،بر سوزوگداز در میخانه میافزاید (همان )422 :و با وجود اسارت در دام عشق
جوانان مهوش ،خود را آدم بهشتی میداند (همان .)425 :ناهمسازهاي خرقهي زهد و
جام می را در جهت رضاي معشوق ،دمساز میسازد (همان .)477 :با اشاره به دُردکشی
و آلودگی خرقهاش ،بدگمانی را از خویش میپیراید و بر پاکدامنی خویش تأکید میورزد
(همان .)429 :گوشهي میخانه را خانقاه و دعاي پیر مغان را ورد صبحگاهش میشمارد
(همان .)231 :گداییاش را گنج سلطانی و دل مسکینش را منزلگه سلطان میداند (همان:
 230و  )432و طربخانهي عشقش را با قلمکشیدن بر اسباب دل خرم پی میافکند
(همان .)297 :حافظ غمهاي نوبهنوِ مبارک را نتیجهي حلقهبهگوشی در میخانهي عشق
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میداند (همان .) 409 :بهشت را با استظهار به همت پیر خرابات و نوید فیض عام
رحمتش ،نصیب بادهنوشان سرمست میداند:
بهشت اگرچه نه جاي گناهکاران است

بیــــار بـاده که مستظهرم به همت او
(همان)473 :

حافظ در اشعار باال ،با آشتیدادن تصاویر ناسازوار و با حمله به تابوها ،نُرم زبان را از
حالت رایج و آشناگونه خارج کرده و ذهن مخاطب را با چالش روبهرو میکند .اینگونه رفتار
هنري ،یکی از برجستهترین گزارههاي نامتعارف شعر حافظ است که با بنمایههاي عرفانی،
اساطیري و طنزآمیز ،همراه است .شفیعیکدکنی با اشاره به تکامل هنري و فکري حافظ،
حیات معنوي وي را آینهي تمامنماي انسانیت میداند و شعرش را آینهي بازتابدهندهي دو
سوي تناقضهاي وجودي انسان میبیند« :از جبر و اختیار تا نماز و عصیان و خرقهي زهد و
جام می و(»...شفیعیکدکنی،1397 ،ج .)132 :1براي مطالعهي نمونههاي بیشتر( :رک .حافظ،
،491 ،486 ،459 ،438 ،439 ،441 ،447 ،456 ،481 ،477 ،508 ،510 ،516 ،540 :1394
،290،292 ،283 ،280 ،411 ،274 ،227 ،219،226 ،218 ،365 ،414 ،422 ،424 ،430
)255 ،426 ،327 ،297
 .5 .3منِ مشتاق و آرزومند
حدیث آرزومندي و به راه بادیهي طلبرفتن ،یکی دیگر از جنبههاي معنایی شعري حافظ
است .بسامد واژههاي شوق ( 26بار) ،اشتیاق ( 4بار) ،آرزو ( 10بار) و مشتاق 13( ،بار)
بیان گر حس و حال شاعري است که نهادش با شوق و سودا ،پیوندي ناگسستنی دارد.
شوق حافظ ،خبر از سویداي دل سودایی و عاشق شاعر میدهد و تا رستاخیز همراه وي
است (رک .حافظ .) 519 :1394 ،آرزومندي اتحاد جان حافظ و جانان ،به جانش بسته
است .شاعر ،شوق و آرزویی ژرف و شگرف براي وصال دارد و خود را همدرد نافهي
ختن و خون خویش را آمیخته به بوي شوق میداند (همان .)428 :رهرو منزل عشق ،از
سرحد عدم تا اقلیم وجود ،راه درازي پیموده و مدام طلبکار آن مهر گیاه است
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(همان .)445:این اشتیاق و درد طلب که از آن به شنیدن بوي زلف معشوق تعبیر میشود
و حافظ آن را در یاد و خاطر جان دارد ،در اشعار شاعر بازتابی دردمندانه و همراه با
خوف و رجا یافته است .منِ خستهدل ،بیدل ،حیران و مسکین ،روایت احوال شاعري
است که در غریبی به جستجوي آن سر زلف پریشان و خم گیسو ،امیدوار ،رهسپار و
طلبکاراست (همان 440 :و .)441فغان و غوغاي ناشناختهي درون شاعر ،از خستهدلیاش
حکایت دارد (همان)210:؛ البته این آتش هوس و آرزومندي مدام ،قرابت و نسبتی با داغ
اللهي خودرو دارد و ازلی است (همان .)272 :آتش مهر ،آتش دل و آتش درون ،نشان
شوق و آرزومندي همیشگی شاعر است که در زندگی و مرگش ،جاري است (همان:
 393و.)351
نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

که داغدار ازل همچو اللهي خودروست
(همان)235 :

آرزومندي شیفته وار شاعر ،ریشه در درون و سرشت شاعر دارد و نوبرانه و رهآورد
سفري است که شاعر از عهد ازل با خود دارد .شمع و الله در سوز و داغ ،همرهان
همیشه ي شاعر در تداعی گدازش جگر او هستند .براي اثبات سوز دل حافظِ مسکین،
شمع شاهدي راستین است (همان .)222:سینهي شاعر در اشتیاق چهرهگشایی معشوق از
آتشکدهي پارس ،سوزانتر و دیدگانش از پیچوتاب دجلهي بغداد ،خروشانتر است
(همان .)362 :آتش و سوز دل شاعر ،شمع را نیز بر سر مهر میآورد و دلسوزش میکند
(همان .)207 :منِ آرزومند حافظ ،خود را در این بیت بهخوبی نمایان میسازد:
اگر ز خـون دلـم بـوي شـوق میآیـد

عجب مدار کـه همـدرد نافـهي ختـنم
(همان)428 :

این منِ آرزومندِ مدام در خروش و غوغا ،به استغناي معشوق نیز باور دارد و
افسونگري را در دلبر ،کارگر نمیبیند (همان .)295 :حافظ ،گریهي مشتاقانهاش را نیز در
برابر استغناي معشوق چون شبنمی در قیاس با اقیانوس میداند (همان .)525 :با همهي
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دوگانگی حس و حال شاعر در این آرزومندي امیدوارانه و نومیدانه ،به غمّازبودن آینهي
مهرآیینش ،امیدوار و سکندروار به جستجوي آینه ،گرم و رهسپر است (همان 259 :و .)437
 .6 .3منِ مالمتی
عشق و مالمت ،توأمانند .سرزنش در عشق امري محتوم و اجتنابناپذیر است و فراتربودن
از اندیشههاي عصر خود ،خطر مالمت در پی دارد .طرز و شیوهي اینگونه سخنوري،
در ادب منظوم و منثور فارسی پیشینه داشته و در تصوف و عرفان بازتابی شایسته یافته
است .شفیعی کدکنی ،با اشاره به تقابل اهل سالمت و اهل مالمت ،به حقیقتی تاریخی
توجه دارد که بیانگر حال و هواي روحی مشایخ مالمتی نیشابوراست (رک .شفیعیکدکنی،
 .) 106 :1386عشق و مالمت ،در برابر زهد وسالمت از موضوعات شعر حافظ است.
شاعر ،با اشاره به اینکه پیش از سرگشتگی اهل سالمت بوده است ،اینگونه میسراید:
منِ سرگشته هم از اهل سالمت بودم

دام راهم شکن طرّهي هندوي تو بود
(حافظ)336 :1394 ،

زاهد بیکار و سالمتجوي ،عاشق بالکش را آماج طعن و تعریض میسازد .این تقابل،
تقابل درد و بیدردي هم هست .شفیعیکدکنی ،با اشاره به راه و رسم مالمت در سدهي
چهارم هجري ،بازتاب این شیوهي سخنترازي را در دیوان حافظ ،منسوب به خالقیت
هنري شاعر و در جهت ستایش راه و رسم مالمت و نکوهش زهد میداند (رک.
شفیعیکدکنی،1397 ،ج .)35 :1از نظر حافظ« ،حبّ بال مالمه» نیست .حافظ گردِ دوست
گردیدن را هنر عاشق میداند .عاشق ،در این روند آنقدر به معشوق تعلق خاطر دارد که
به مالمتگر بیکار ،کاري نداشته باشد:
گفتم مالمت آید گر گرد دوست گردم

واهلل مـــا رأینـــا حبـــا بـــال مالمـــه
(حافظ)488 :1394 ،

هر سرموي مرا با تو هزاران کار است

مــا کجــاییم و مالمتگــر بیکــار کجاســت
(همان)208 :
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حافظ ،با اشاره به چشم نابیناي مالمتگر ،او را از دریافت آنچه میان عاشق و معشوق
میرود ،بینصیب میداند (همان )529 :و بین کمان مالمتِ مالمتگران و وصال ابروي
جانان ،تقابل میبیند .در بیت زیر ،حافظ به بسیاريِ کمان مالمت اشاره میکند که احتما ًال
با سرنوشت آفرینش انسان و اعتراض فرشتگان و سپس زهدِ خشکِ زاهدان سالمتجويِ
بدخوي ،در پیوند است:
بــر مــا بســی کمــان مالمــت کشــیدهاند تــا کــار خــود ز ابــروي جانــان گشــادهایم
(همان)444 :
مالمتگوچهدریابـــدمیان عاشقومعشـــوق نبیند چشـمنابینا خصـوص اسـرار پنهـانی
(همان)528 :
حافظ ،عاشقی ،رندي و نظربازي را بنا بر مشرب مالمتیان در شمار چندین هنر خود
میداند و میگوید:
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش

تا بـدانی کـه بـه چنـدین هنـر آراسـتهام
(همان)405 :

این موضوع در شعر دیگر شاعر نیز آمده و به آواز بلند خود را عاشق ،رند و میخواره
مینامد (همان.)415 :
این همه تأکید حافظ بر مالمت که نقطهي مقابل صالح ،توبه ،تقوي ،زه ِد ریا ،نادرویشی،
پشمینهي آلوده و خرقهپوشی است ،بهمنظور زدودن غبار زرق از دامن جامعهي زهدپرست
و زرقآلود است .حافظ با انتساب بدنامی ،رندي ،عشق ،جنون و نادرویشی به خویشتن و
نفی ارتباط خرقهپوشیاش با دینداري ،مدام خود را از غرور ،عُجب و بیدردي زاهدانه،
میپیراید .بنابراین میتوان مالمتستایی و زهدستیزي را یکی از گزارههاي بنیادین شعر حافظ
ن مالمتیاش ،تجلی کرده است .مرتضوي ،با اشاره به حالج و شیخ صنعان،
دانست که در م ِ
حافظ را د رسخن پیراییهاي مالمتگونه ،متأثّر از مرام و منش آنها میداند (رک .مرتضوي،
،1388ج.)155 :1
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در مکتب رندي حافظ ،رفتارهاي متناقضنما و پیروي از اصول رندان ،شیوهاي هنري
است که ننگ و نامهاي مرسوم را نیز دربرمیگیرد تا آنجا که شاعر نام نیک خویش را
از نگاه رندان بیاعتبار میداند (حافظ .)245 :1394 ،طُرفه آن است که حافظ ،مالمت را
نیز مانند عشق ارمغان و نورهان ازلی میداند و عاشق بهناگزیر این بار مالمت را که با
تیر قضا همراه است ،برمیتابد:
عاشق چه کنـد گـر نکشـد بـار مالمـت

ب ـا هــیچ دالور ســپر تیــر قضــا نیســت
(همان)284 :

حافظ ،گاهی عاشقی ،رندي ،مستی و نامهسیاهی را که از نشانهاي مالمتیان است ،به
خود منسوب میدارد( .همان 226،215،257 :و )261و با طنزي ظریف بر بیگناهی یاران
شهر ،شکري رندانه میگزارد:
من ارچه عاشقم و رند و مست و نامهسیاه

هــزار شــکر کــه یــاران شــهر بیگنهانــد
(همان)329 :

حافظ ،با آگاهی از مرام و منش مالمتیه و تالششان در بود و نمود متعادل ،خود را به این
شیوه و روش آراسته میداند:
من اگر رند خرابـاتم و گـر زاهـد شـهر

ایــن متــاعم کــه همــی بینــی و کمتــر زیــنم
(همان)437 :

مــا نــه رنــدان ریــاییم و حریفــان نفــاق

آنکه او عـالم سـ ّر اسـت بـدینحال گواسـت
(همان)209 :

منش و مرام مالمتی حافظ ،در دیگر سرودههاي شاعر نیز بازتاب دارد .حافظ ،واژهي
«نام» را نیز براي پردازش گزارههاي خاصِ مالمت ،عشق ،رندي ،طنز و حمله به
شبهارزشهاي اجتماعی بهکارمیبرد .ننگ و نام ،بدنام ،نیکنامی ،بدنامی ،ناموس و نام،
نام حافظ ،نام من ،رندي و بدنامی ،منِ بدنام ،خراب و بدنام ،واژگانی هستند که با منِ
اجتماعی و ریاستیز شاعر در پیوندند .این نام حافظ که با رندي ،مالمت و دُرديکشی،
همراه است ،حُکم دیوان قضاست (همان .)198 :این نام ،در تقابل با عاقالن ،زاهدان،
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فقیهان و ناموس و نام آنان معنا مییابد .حافظ از برکت این نام تابوشکن و نُرمستیز ،با
زهدفروشی زاهدان و وقفخواري فقیهان ،مقابله میکند و نام و منِ خویش را در خیل
رندان ،عاشقان و همتراز شیخ صنعان ،ثبت میکند .حافظ در سلوک راه عشق ،مالمت و
رندي ،ننگ و نامِ زاهدپسند را به هیچ میشمارد و منِ شرزه و عاشق خویش را بسیار
برتر از منِ هراسان و زاهدِ خرقهپرستان ریاکار میداند .بدنامی و رندي حافظ ،معرّف منِ
سترگ طناز و اجتماعی شاعر در برابر خیل زاهدان سادهي بیدرد است .حافظ ،خرقهسوز
و سرحلقهي رندان جهان است .براي مطالعهي نمونههاي اشعار( :رک .حافظ:1394 ،
،519 ،517 ،427 ،510 ،200 ،226، 239 ،245 ،247 ،251 ،262 ،26 ،307 ،351 ،273
 522 ،525 ،552و)463
 .7 .3چگونگی بازتاب «ما» در شعر حافظ
بسامد «ما» نیز در غزلهاي حافظ متنوع است و در چهارچوب انتظام و منطق شعرياش
کاربرد دارد .کاربرد ما به جاي منِ فردي و شخصی در شعر حافظ ،چشمگیر است .به
نمونههایی اشاره میشود :اي صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو (همان ،)203 :تبارکاهلل
از این فتنهها که در سر ماست (همان ،)210 :که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
(همان ،)210 :دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد ( همان ،)272،نیست در شهر نگاري
که دل ما ببرد (همان ،)280 :کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد (همان ،)279 :ما آزمودهایم
در این شهر بخت خویش (همان ،)390 :ما ز یاران چشم یاري داشتیم (همان ،)448 :ما
شبی دست برآریم و دعایی بکنیم (همان )453 :و یاد باد آن که نهانت نظري با ما بود
(همان.)331 :
ساغر ما کـه حریفـان دگـر مینوشـند

مــا تحمــل نکنــیم ار تــو روا مــیداري
(همان)506 :

در گزارههاي شعري که ساحت و گسترهي «ما» زبان ناخودآگاه قومی و بشري
می شود« ،منِ غنایی» یا «قهرمان لیریک» یا «منِ شاعرانه» ،نمود دارد و این همان «صورت
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شاعر است که روي در خواننده دارد .آن صورتی که ما آن را شخصیت شاعرانه یا
خویشتن غنایی میخوانیم» (شفیعیکدکنی:1397 ،ج .)32: 1حافظ در پردازش پارهاي از
اشعار رسالتی ،با جبري ناخواسته رویاروي است .در اینگونه اشعار سرشت دوگانهي
آدم ،گناه نخستین ،درد اشتیاق ،اندیشههاي قلندرانه و مالمتپسندي ،بر زبان شاعر جاري
میشوند و گویا ناخودآگاه شاعر ترجمان اندوه جاودانهي بشر است که بر بنیاد عشق،
پدید آمده است .حافظ با اشاره به عهد ازل و تقدیر رفته( ،حافظ ،)201 :1394 ،دُردکشی
را تحفهي عهد الست میداند (همان )213 :و بر خوشنوشی دُرد و صاف حوالهشده،
تأکید میکند (همان )225 :و سرنوشت محتوم را ارادت او میبیند (همان )234 :و به
قسمت ازلی بیحضور ما باور دارد (همان .)367 :حافظ در برخی «ما»پردازيهایش ،مضامین
عشق ،مالمت و رندي را در تقابل با نفاق ،ریا و زهد میآورد و با تابوهاي اجتماعی درمیافتد.
ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاست (همان ،)208 :ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق (همان:
 ،)209ما را خدا ز زهد ریا بینیاز کرد (همان ،)284 :زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
(همان .)234 :در ادامهي اشاره به «ما»پردازيهاي حافظ با چند غزل روبهرو میشویم که
بیانگر حس و حال خاص شاعر در سرودن این اشعار است:
مــا بیغمــان مســت دل ازدســتدادهایــم

همراز عشـق و همـنفس جـام بـادهایـم
(همان)444 :

غزل با گزارههاي پیاپی آغاز میشود .فضاي غزل سنگین و غمآلود است .شاعر از
کدام «ما» سخن می گوید؟ سخن از سرشت و سرنوشت غریب انسان است .سخن از
آفرینش انسان و مالمت پیوسته ي او از عرش تا فرش است ،از مَلَک تا زاهد .بسامد و
تقابل صفات فاعلی و مفعولی گشادهایم ،ایستادهایم ،نهادهایم ،زادهایم و اوفتادهایم ،از
پریشانی و گمبودگی بشر حکایت دارد .ازلیت غم عشق در همزادي داغ شقایق و داغ دل
خونین ،جلوهگر است .حمیدیان ،با اشاره به غلبهي بنمایههاي غم و اندوه بر غزل
می گوید« :غزل بر محور عشق و درد و داغ آن ،تقریبا برخوردار از اتحاد مضامین است»
ن نوعی یا ما دارد:
(حمیدیان،1394 ،ج .)3421 :4حافظ غزلهاي دیگري نیز با محوریت م ِ
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ما بدیــن در نه پی حشمت و جاه آمدهایم

از بــد حادثــه اینجــا بــه پنــاه آمــدهایم
(حافظ)445 :1394 ،

در این غزل نیز دشواري راه انسان ،آشکار است .رهرویی منزل عشق از عدم تا اقلیم
وجود و طلب مهرگیاه .فضاي این غزل نیز بنابه گفتهي حمیدیان «از بازیافت خاطرهاي
ازلی سخن میگوید« :خط سبز همچون مهرگیاهِ یار» (حمیدیان،1394 ،ج .)3433 :4حافظ
در غزلی دیگر نیز از من و مایی سخن میراند که مخاطب با تقابل رندي و نفاق ،گنج
غم عشق و ویرانه ،داغ دل دیوانه و خرمن زاهد عاقل و نهادن درس سحر در راه میخانه
و محصول دعا در ره جانانه ،ساحتی متناقضنما میبیند .جانمایهي این اشعار،
بازتابدهندهي دردمندي نهاد شاعري است که با «ارادهي معطوف به آزادي» ،از مذهب
و مکتب رندي و عشق در برابر زهد و نفاق ،دفاع میکند (حافظ .)449 :1394،حافظ در
یکی دیگر از غزلهایش ،از مایی سخن میگوید که با صالي مستان ،از سالمت زاهدانه
گریزان است .شاعر ناامید از خانقاه ،گشایش را در میخانه میجوید:
صالح از ما چه میجویی که مستان را صال گفتیم
به دور نرگس مستت سالمت را دعـا گفتیـــم
در میخانهام بگشا که هیـچ از خانقـــه نگشـــود
گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم
(همان)448 :
همین مضمون در دیگر اشعار نیز بازتاب دارد .حافظ با اشاره به منِ بدنام ،منِ بیسامان
و نادرویشیاش که نوعی مالمتپسندي است ،بر شیوهي رندي و مستی تأکید میکند و
از سرزنش زاهدان مدعی باک ندارد (همان 426 :و  .)427تقابل رندي و خرابی شاعر با
صالح و تقوي ،بیانی طنزآمیز دارد (همان .)196 :من و منش رندي از خاطر حافظ
نمیرود :کاین سابقهي پیشین تا روز پسین باشد (همان .)303 ،یادآور میشود که در سه
غزل :ما بی غمان مست ،...عمري است تا به راه غمت ...و ما بدین در ،...سخن از
سرگشتگی ،راهافتادگی ،بدِ حادثه و راه غم است؛ راه دشوار و سنگالخی سرنوشتِ
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گریزناپذیر بشر در زمان و مکانی مبهم .عشق و مالمت ،مضمون غالب هر سه غزل است.
حافظ ،با آگاهی از موسیقی کناري ،ردیف و قافیهي فعلی از نوع ماضی نقلی را براي
ترسیم جاودانگی اندوه بشر بهکارمیبرد .حافظ غزلی دیگر با محوریت «ما» دارد که
اینگونه آغاز میشود:
ما درس سحر در ره میخانه نهادیـم

محصــول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش

ایـن داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

تا روي در این منزل ویرانه نهادیم
(همان)449 :

حافظ در این غزل نیز از نشانههاي میخانه ،جانانه و داغ دل دیوانه که مظهر عشق
هستند ،سخن میگوید و درس سحر ،محصول دعا و خرمن صد زاهد عاقل را نشان زهد
و بیدردي میداند .حافظ گنج غم عشق را ارمغان سلطان ازل میداند و از مقام معنوي
عشق در برابر زهد ،پاسداري میکند .جوهرهي بسیاري از «من و ما»هاي شعر حافظ از
درد عشق حکایت میکند« .اگر مجموعهي واژگان کلیدي دیوان حافظ را گردآوري کنیم،
هرقدر که متنوع باشند ،خواهیم دید که تمامی آنها مانند برادههاي آهن بر گرد مغناطیس
و آهنرباي عشق گرد میآیند» (شفیعیکدکنی ،1397 ،ج.)60 :1
 .8 .3شيوههای بيانی حافظ در«من» و «ما»پردازیهایش
حافظ ،عالوهبر کاربرد شیوههاي خاص سبکی که در بحث از انواع «من» و «ما» به آنها
اشاره شد ،طرز و شیوههاي دیگري نیز در غزلهایش دارد که نشان میدهد بسامد واژگان،
تصاویر و اضافات توصیفی ،بهمنظور پردازش منظومهي فکري خاص در شعر شاعر،
آگاهانه برگزیده میشوند .در اینگونه اشعار ،موضوعات عشق ،رندي ،نظربازي و مالمت،
بسامد برجستهتري دارند .واژگان و ترکیبات مسکین ،درویش ،گمشده ،سرگشته ،گرفتار،
خراب ،غریب ،گوشهنشین ،گدا و گداي شهر ،دُردکش و دربان میخانه ،عاشق ،رند و
نظرباز ،مست بادهي ازل ،نادرویش ،حریف شبانه ،خراباتنشین ،صاحبنظر ،گداي
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گوشه نشین ،مسکین غریب ،عاشق مفلس ،خراب و سحرخیز ،جهت فکري و جهانبینی
حافظ را آیینهوار نشان میدهند .حافظ ،صفات جانشین اسم را در اشعارش به گونهاي
میآورد که میتوان در این شیوهي بیانی ،ذوق و سلیقههاي هنري و اجتماعی و تیرهي
فکري شاعر و همگوناندیشان وي را تصور کرد .بهطور مثال ،وقتی حافظ میگوید :رخ
از رندان بیسامان مپوشان (حافظ )459 :1394 ،خوددرمیانبینی و میانداري شاعر ،حس
میشود و گویا شاعر خود را سرحلقهي رندان بیسامان میداند و یک «من» یا «ما»ي
عاشق ،رند یا تابوشکن در این سخنترازي ،بهچشممیآید .دردمندان بال (همان،)533 :
مشتاقان (همان 296 :و ،)529دُردنوشان (همان ،)451 :مسکینغریبان (همان،)457:
بیکسان (همان ،)549:غریبان (همان ،)549 :رندان (همان ،)505 :مفلسان (همان،)505 :
ضعیفان ناتوان (همان ،)503 :آزادگان (همان ،)503 :مخلصان ،صاحبنظران و پرهنران
(همان ،)507 :عشاق و عاشقان (همان ،)506 :دیوانگان عشق (همان ،)509 :تنگدستان
(همان ،)351 :عاشقان (همان ،)199 :مهرورزان (همان ،)349 :مظلومان عشق و
گوشهگیران (همان ،)355 :عاشقان (همان )356 :گوشهگیران و سحرخیزان (همان،)324 :
گناهکاران ،بستگان و رستگاران (همان ،)325 :بندگان (همان ،)350 :سوختگان (همان:
 ،)362مسکینان (همان ،)318 :گوشهنشینان (همان250 :و ،)941دُردکشان (همان،)213 :
شبنشینان (همان )541 :و عشاق (همان )205:بخشی از هویت و «من غنایی» حافظ
است که تا حدي ترجمان ناخودآگاه جامعه نیز هست .حافظ ،عالوهبر بازتاب پسندها و
ناپسندهایش در «من» و «ما»پردازيها ،خویشتنش را در صفات و اضافاتِ تخلص شعرش
مینماید :دلخسته (همان ،)258 :خسته (همان ،)241 :مسکین (همان ،)222 :گمشده
(همان ،)219 :دلسوخته (همان ،)269 :مسکین (همان ،)236 :درگاهنشین (همان،)277 :
بیدل (همان ،)383 :سرگشته (همان ،)501 :شبخیز (همان ،)506 :خلوتنشین (همان:
 ،)492پشمینهپوش (همان ،)468:سحرخیز (همان ،)199 :خوشلهجهي خوشآواز
(همان ،)423 :غریب (همان ،)399 :شیرینسخن (همان ،)403 :پریشان (همان،)529 :
راز (همان )428 :و ما (همان )225 :نشانهایی هستند که حال ،ذوق و نهاد حافظ را
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آینگی میکنند .حافظ ،براي تجسم دردِ ژرفِ اندوهناکیاش که درد نوع بشر نیز هست،
با تکرار صفات ساده و پیشوندي مترادف ،دشواري سرنوشت بشر را نشان میدهد .زارِ
نزارِ اشک باران (همان ،)392 :بینوايِ بیزر و زور (همان ،)401 :شکستهيِ بدحال
(همان ،)401 :بید ِل حیران (همان ،)455 :بدنامِ رندِ الابالی (همان ،)519 :زارِ ناتوان
(همان )206 :و دردمندي سوختهيِ زارِ نزار (همان )245 :با «من»ِ عاشقانه و مالمتپسند
شاعر در پیوند هستند .کاربرد جمالت اسنادي مفرد یا متواتر با واو عطف و تأکید بر
عاشقی ،رندي و نظربازي (همان 405 ،211 :و  ،)425سرگشتگی ،رندي و نظربازي
(همان ،)226 :آلودهدامنی (همان ،)233 :زاري (همان ،)239 :مسکنت ،سرگردانی و
بیحاصلی (همان ،)259 :رندي و گدایی (همان ،)375 :رندي و میخوارگی (همان:
 ،)415خراباتپروردگی (همان ،)419 :بهشتیبودن (همان ،)425 :جوهري مفلسبودن
(همان ،)425 :رند خرابات یا زاهد شهربودن (همان ،)427 :شهرت به عشقورزي (همان:
 ،)464مست و نامهسیاهبودن (همان ،)329 :از دیگر شیوههاي حافظ براي پردازش منِ
بشري و انسانی است .بسامد بسیار و جهتدار این گزارهها ،بیانگر جبر شاعر در طرح
این گونه مسائل اجتماعی و بشري است و رسالت بشري و انسانی شاعر را در بازتاب
رنج فراق و اندوه جاودانهي بشر نشان میدهد .در پارهاي از این اشعار ،رویارویی من و
منش عشقباز و مالمتپسند شاعر در مبارزه با طبقات اجتماعی ریاکار ،به تصویر کشیده
میشود .در ادامهي مقاله ،نمودارهاي انواع منهاي حافظ از نظر فراوانی ابیات و تفکیک
موضوعات بهکاررفته در غزلهاي شاعر آمده است.
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نمودار شمارهی 1
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 .4نتيجهگيری
خودتوصیفیهاي شاعران ،یکی از موضوعاتی است که جستهوگریخته در آثار منظوم ادب
فارسی بازتاب داشته و با نقد ادبی و مسائل جامعهشناختی ،خودشیفتگی ،بثّ شکوي،
حسبِ حال و حاالت و مقامات شاعران در پیوند است .با دقت در متون منظوم فارسی،
میتوان احوال شاعران و بهتبعِ آن روحیهي اجتماع آن روزگار را دریافت .اینگونه
نمایشها و گزارههاي شاعرانه ،در بسیاري از آثار به محدودهي خودستایی و خودستیزي
و منهاي شخصی ،مربوط است .در برخی از آثار ادبی ،با اشعاري روبهرو میشویم که
آینهي غمّاز دردها ،آرزوها ،کنشگريها و موضعگیريهاي شاعران است و میتوان آن
را در شمار «من»هاي شاعران بهشمارآورد .هرچه «من» و «ما»ي شاعر جهان شمولتر،
انسانیتر و هستیمدارتر باشد ،زمان ،مکان ،شخصیتها و دیگر عناصر شعر نیز رازآمیزتر
و نمادینتر میشود و حس و حال حاکم بر فضاي شعر ،مخاطب را بیشتر به شگفتی
وامی دارد .در میراث منظوم و منثور عرفانی ،حماسی و غنایی این موضوع دیده میشود
و در غزل فارسی که آینهي تمامنماي فراز و نشیبهاي احساسات و دریافتهاي قوم
ایرانی است ،منِ عاشقانه ،مالمتی ،قلندرانه ،عارفانه ،متناقضنما ،آرزومند ،ریاستیز و
هنرستا جلوهاي خاص دارد .حافظ با صدرنشینی در دیوان غزل و با رسالتی جبري در
پردازش تصاویر ،معناها و کاربرد واژگان ،در جهت بیان معانی شاعرانه با بسامد و
فشردگی معنایی بیشتر از دیگر شاعران ،سعی بر آن داشته تا این «من«هاي گوناگون بشري
را برجستهتر و فشردهتر در اشعارش بازتاب دهد .صورت اشعار حافظ ،نقشِ برجستهاي
در انتقال معنا و ارتباط با مخاطب دارد .بهطور مثال ،صفات مفعولی بهکاررفته در برخی
اشعار ،با تقدیر و نصیبهي ازل پیوند میخورد و گویا شاعر در طریقتی ناگزیر و گریزناپذیر
شرکت دارد .حافظ در تاروپود اشعارش نشانههایی گذاشته که برمبناي آن نشانهها،
می توان به سلیقه و ذوق هنري شاعر در نگرش به نظام هستی ،اوضاع اجتماعی،
خلقوخوي و پسند و ناپسندهایش پیبرد .عشقباز ،عاشق ،دُرديکش ،رند ،گمشده،
مسکین ،نظرباز ،ناشنیدهپند ،صاحبنظر ،سرگشته ،سوخته ،مجنون ،نکتهدان،
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شیرینسخن ،گوشهگیر ،درویش و غریب ،اندکی از بسیار واژهها و ترکیباتی است که من
و منش حافظ را آینگی میکنند .وقتی بسامد مضامین فوق را با منِ مالمتی ،عاشق ،رند،
آرزومند ،حسرتزده و متناقضنماي شاعر قیاس کنیم ،درمییابیم که رشتهاي باریک و
پنهان در همهي این سخنان شاعر هست که منظومهي اندیشههاي وي در آن انتظام مییابد.
در این منظومهي فکري ،مشی و منش شاعري عشقباز و مالمتخوي بهچشممیآید که
به نصیبهي ازل از زمینیترین تا آسمانیترین حوالهها ،باورمند است .رندي و عشق در
تقابل با زرق و نفاق ،یکی از برجستهترین شاخصههاي شعر و شخصیت شاعر است .او
طریق رندي و عشق را برگزیده و عاشقان را «زمرهي ارباب امانت» میداند .شیوهي عشق
همراه با درویشی ،گوشهگیري ،نیش غم و مالمتکشی ،حافظ را بَرمنش و آزاده نشان
میدهد .از دیگر جلوههاي« من» و «ما»ي حافظ ،میتوان به اشتیاق و آرزومندياش در
وصال معشوق با حالتی آمیخته از امید و نومیدي اشاره کرد .در اینگونه اشعار ،شاعر با
آهوي وحشی ،شمع ،بلبل ،قمري و باد صبا ،در سوختگی ،سرگردانی ،مسکنت و زاري
همراه و همنوا است .جلوهاي دیگر از «من» و «ما»ي حافظ در تصاویر متناقضنما منعکس
است .در اینگونه اشعار سرشت و سرنوشت انسانی در برابر ما است که با وجود آلودگی
خرقه ،پاک دامن و به لطف آن سري امیدوار است .این آدم بهشتی ،اسیر عشق جوانان
مهوش ،همان انسان برزخی و چند بعدي اساطیري است که با فلسفهي آفرینش و عهد
امانت در پیوند است.
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