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 چکيده 
ها، براي انتقال معانی دارد. بسامد معنادار  حافظ، توانی شگرف در گزینش بهترین واژه

هاي خاص زبانی  انواع »من« و »ما« در شعر حافظ، بیانگر آن است که شاعر از این شیوه

گزاره  بیان  دغدغهبراي  و  عاشقانه  مالمتی،  عرفانی،  اجتماعی،  شخصی،  هاي  هاي 

شده، در حدود  هاي اشارهگیرد. حافظ، در پیوند با مضمونمی  بشري، بهره شمول  جهان 

هایش بسیار هنرمندانه بازتاب داده است.  بیت انواع »من« و »ما« را در همه سروده   200

است. در  هاي حافظ، پیوسته  اي پیدا و پنهان با »من« و »ما«پردازي گونهعنصر عشق، به 

ي فراز و نشیبش،  ي بشر با همه تی حافظ، سرنوشت جاودانه باز و مالم»ما« و »منِ« عشق 

ي برجسته در »من« و »ما«هاي بشري حافظ عشق، مالمت و تقدیر  مایهکند. بن جلوه می 

راه شیوهپوییاست؛  و  منطق  در  نیز  »ما«  گریزناپذیر.  و  ناگزیر  حافظ اي  شاعري  ي 

را با بسامد کمتري، بازتاب    هاي آمده در انواع »من«کاربردي چندگانه دارد و مضمون 

دهد. با توجه به رسالت شعر حافظ، بازتاب انواع »ما« و »من« توصیفی و اسنادي، می

هایی هستند که نگرش شاعر را به پسندها و ناپسندهاي روزگار، غربت انسان و  مدخل 

ي باال و پست  دهد. در »ما« و »من« غنایی حافظ، همه اش، نشان می هاي وجودي تناقض
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انسان، نمایان است. کاربرد صفات جمع جانشین اسم، تتابع اضافات، صفات پیاپی با 

هاي دیگري هستند که به  واو عطف و صفات و اضافات پس از تخلّص شعري نشانه 

 کنند. شناخت »ما« و »من« غنایی در اشعار حافظ کمک می 

 پارادوکس، حافظ، عشق، مالمت، من و ما.   کليدی:های  ه واژ
 

 مقدمه .1

چگونگی کاربرد واژگان، تصاویر، ترکیبات و معناهاي برآمده از تلفیق ترکیبات وصفی،  

تنسیق  شاعرانهاضافی،  انسانالصفات  هستیي  و  گزارهمحور  آفرینش  و  هاي  مدارانه 

اندیشهجهان و  شیوهشمول  از  خابرانگیز،  سبکی  و  بیانی  حافظص  هاي  است.    دیوان 

ها  ي صدا، تصویر، واژههاي شعري حافظ، مجموعهکدکنی، با اشاره به نونبودن پیامشفیعی

در پیامو  گزینش  و  پردازش  چگونگی  مینتیجه  ارزشمند  را  )رک. هایش  داند 

دریافته که    دیوان حافظکوب، دو امر متضاد را در  (. زرین91:  3،ج1397کدکنی،  شفیعی

برپایه72:  1366کوب،  نوع و تکرار« است )رک. زرین عبارت از »ت  تعریف(.  ها، ي این 

ها و تکرارهاي عامدانه و هاي گوناگون حافظ را با توجه به نشانهتوان منشور اندیشهمی

بینی شاعر و نگرش  ي همین منشورها، جهاني مجموعهدریافت و برپایه  دیوان،آگاهانه در  

ارزیابی و تحلیل کرد. سیّد قطب، با توجه به چگونگی    او را به جهان هستی و انسان،

داند که  نگرش شاعران به جهان هستی و آفرینش شعر، شاعر بزرگ و یگانه را کسی می

هاي شخصی، مخاطب  هاي جزئی و حالتدر عین پرداختن به موضوعات ناچیز، لحظه

د. نویسنده، سپس به  زنرا به هستی بزرگ و زندگی رها از بندهاي زمان و مکان پیوند می

داند که شنونده را در لحظاتی زودگذر، به نظام هستی،  شاعر ممتاز اشاره و او را کسی می

هاي جاوید، زندگی ازلی، حیات و سرشت انسانی را در اشعارش  سازد و زمانمرتبط می

 (.  58:  1990دهد )رک. قطب،بازتاب می

با توجه به نگرش قطب، بسیاري از اشعار حافظ در شمار اشعار شاعر کبیر و ممتاز  

ي زندگی بشر است. انوري، با اشاره به تشخّص  است. به بیانی دیگر، شعر حافظ آینه
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گوید: »شاعر، شعر حافظ که در وجود غوطه خورده و به ژرفاي زندگی دست یافته، می

پیوند می براي  خورد. شاعرتبا کل هستی  بیشتري  استعداد  که  افراد کسانی هستند  رین 

(. حافظ، با توجه به آگاهی از  18:  1383پیوندخوردن با جهان و کائنات دارند« )انوري،  

اي از  سرایی، به مجموعهي کم و گزیدهارزش تراکم و فشردگی معنا در اشعارش به شیوه

اش را از  سبک شخصی  توان شیوه وواژگان و ترکیبات، تشخصی خاص بخشیده که می

زریاب دریافت.  تکرارها  همین  و  خالل  معانی  از  بسیاري  بازتاب  به  اشاره  با  خویی، 

از  گوید: »ولی هیچمضامین اشعار حافظ در میراث منظوم عرفانی شعر فارسی می یک 

نیافتهآن  را  حافظ  مقام  همهها،  نبوغ خود  با  حافظ  زیرا  و اند؛  افکار  و  مضامین  این  ي 

خویی،  است« )زریاب  ها ریخته و عرضه کردهترین قالبها را در زیباترین و دلنشیناندیشه

پیرایی، این موضوع را به  ي حافظ در سخني ویژه(. دشتی، با اشاره به شیوه51:  1374

ترکیب ابداع  مفردات،  طرز  »انتخاب  و  جمله  میان  کلمه  نشاندن  کیفیت  و  هاي خاص 

 (. 60: 1380شتی، داند )رک. د تلفیق«، مربوط می

به   و شاعر  داشته  برجسته  بسامد  و  بازتاب  حافظ  غزل  در  که  موضوعاتی  از  یکی 

بودن اوست  هاي گوناگون آن را پرداخته و گزارده، نقش و جایگاه انسان و دوقطبیشیوه

نماید و از  ي همین وجود معماگونه، جلوه میهایش، برپایهکه رازها، نیازها و آرزومندي

شود. البته این موضوع پیش از حافظ نیز در شعر و ادب  گاه برزخی نیز تعبیر میآن به جای

هاي  اند. حافظ، با گزارهفارسی سابقه داشته و در متون منظوم و منثور عرفانی به آن پرداخته

، دیوان حافظیافتگان با  اش، ترجمان ناخودآگاه قوم ایرانی وجمعی بشر است. انسشعري

ي اشعار حافظ،  بینند و در آینهداشتنی را در اشعارش میو دوست  شخصیت انسانی آشنا

:  1374داند« )خرمشاهی،  کس چون او زیر و بم زندگی ما را نمییابند. »هیچخود را می

ي هشتم هجري، غزل را که از نهاد شاعري  (. حافظ، در روزگار پرفراز و نشیب سده265

می شعر،  جبري  رسالت  پردازش با  براي  شاعرانهاندیشه  جوشد،  برمیهاي  گزیند.  اش 

ي جبر نیاز  گوید: »شعري که زاییدهي جایگاه رسالتی شعر حافظ میپورنامداریان، درباره

ي نام و نان، از تمامیت  روحی شاعر است و نه محصول احتیاجات روزمره، در حیطه
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)پورنامداریان،   نیست«  جدا  شاعر  ناآگاه  و  آگاه  درباره2:  1384ذهنیت  بازتاب  (.  ي 

غزل  در  انسان  میسرنوشت  حافظ،  بنهاي  به  گناه  مایهتوان  آرزومندي،  عشق،  هاي 

غربت، گم دردمندي،  دیوان شاعر  نخستین،  در  که  اشاره کرد  و...،  تقدیرگرایی  بودگی، 

هاي خود را  بسامدي معنادار دارد. شمیسا، با اشاره به اینکه مردم تجلی آرزوها و اندیشه

هاي حافظ در میان مردم  ترین عامل رواج غزکنند، به مهمجستجو می  در اشعار حافظ

گوید: »منِ او منِ کلی و عمومی است نه خصوصی و ي منِ حافظ میپردازد و درباره می

ي احوال صادق است. خواه این من اجتماعی باشد، خواه عارفانه و خواه  این امر در همه

 (. 135:  1369عاشقانه« )شمیسا، 

ثالث، در بحثی گسترده به چگونگی پردازش من در شعر و ادب فارسی پرداخته  اخوان  

هاي  هاي شاعران و ارتباط آن با شطحیات، آن را به بلندپروازيو با توجه به »من سرایی«

منسوب می ثالث،  روح  اخوان  )رک.  منِ  112:  1370کند  از  تفکیک  به  اخوان سپس   .)

گوید: »و بدان  عی و منِ عالی بشري، سخن میشخصی شاعران و نویسندگان، منِ اجتما 

هزار خروار تفاوتِ بها  که منِ شخصی و خصوصی، اگرچه من است اما مثقالی هزاران

دارد با منِ عمومی و اجتماعی و نیز با منِ عالی بشري تا چه رسد به منِ فوق بشري،  

آفاقی« )همان:   ابررندان  ابرمردان،  برتران،  به  (. اخوان،  116یعنی منِ  اشاره  با  ادامه،  در 

کردن جهان دارند، این بزرگان عالم معنی را با  شمع وجود شاعرانی که رسالتی در روشن

گونه من را در شعر خیام و گاه در شعر حافظ، زند و اینمنِ بشري و عمومی، پیوند می

فظ،  کدکنی، در ارتباط با منِ بشري و اجتماعی حا(. شفیعی127- 126دهد )همان:  نشان می

شمول به ارزیابی  گوید: »در اشعارش منی جهانهاي شاعر میبسامدي منبا اشاره به پر

پردازد. نشیند؛ منی انسانی. منظور از منِ انسانی، آن منی است که فقط به خودش نمیمی

 (.  87:  3،ج1397کدکنی، کند« )شفیعیمن موجودیت دیگران را نیز مطرح می

دیگرشفیعی بحثی  در  و عاطفه میکدکنی،  تخیل  پیوند  را  بر  ، شعر  تأکید  با  و  داند 

ارزش عاطفه در قوام شعریت شعر، به ارتباط مستقیم عواطف شاعر و ظهور »من«هاي  

داند و  هاي شخصی، اجتماعی و بشري را متأثر از عنصر عاطفه، میشاعران اشاره و »من«
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هاي بشري و انسانی که از مرز  افزاید: »منبا توجه به پردامنگی »منِ« بشري و انسانی می

ها سرنوشت انسان و مشکالت حیات انسانی  روند، براي آنزمان و مکان محدود، فراتر می

مطرح است؛ مانند خیام و مولوي و حافظ و بسیاري از گویندگان شعرهاي عرفانی در 

 (.88-86: 1383کدکنی، ادب فارسی« )شفیعی

در   تا  است  آن  بر  تالش  پژوهش،  این  قرن  غزل در  نمایشگاه شش  که  حافظ  هاي 

: بیست و  1393»تجارب ارجمند هنري و فرهنگ شعري« است )محمدبن منور میهنی،  

هایش نشان داده مشغولیهاي گوناگون شاعر از وجود معماگون انسان و دل سه(، روایت

اشعار   ي ها و موضوعات انواع من و ما، در آینهمایهتحلیلی، بناي توصیفیگونهشود و به

 حافظ بررسی گردد.

 

 ی پژوهش . پيشينه2

گردانی در این باره، کاري دشوار هاي در پیوند با حافظ، قلمي پژوهشبا توجه به گستره

اند. در کتاب  است؛ زیرا بزرگان در این ره فرس رانده و سخن هر چه باید، همه گفته

ي حافظ ي پانصد مقاله درباره( که به بررسی و معرفی چکیده1389)  دفتر نسرین و گل

راهنماي موضوعی  هاي حافظ نیست. در کتاب  ز »من و ما«پردازياختصاص دارد، نشانی ا

موضوعات  1388)  پژوهی حافظ ریز  که  نیز  مانع    230(  و  جامع  پژوهشی  آمده،  کتاب 

غزل درباره در  ما«  و  »من  انواع  نمیي  یافت  حافظ  در  هاي  و  نامهدانششود.  حافظ  ي 

در  1397)   پژوهیحافظ آمده  ما«هاي  و  »من  از  نشانی  حافظدیوا(  اشارات    ن  نیست. 

صاحبوگریختهجسته پایان ي  در  وي،  شعر  در  انسان  جایگاه  و  حافظ  منِ  به  نظران 

تاکنون پژوهشی جامع و فراگیر  مقدمه آمد،  آنچه گفته  به  توجه  با  آمده است.  مقاله  ي 

 هاي حافظ انجام نشده است.ي »منِ«، »من و ما«، در غزل درباره
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 . بحث و بررسی 3

شود، در شعر  ي سبکی و معنایی که از آن دریافت مین و ما به مثابه یک شاخصهکاربرد م

فارسی پیشینه دارد. من، درواقع، بیانگر احوال شاعران و ترجمان صدق عاطفی آنان است. 

نماید، بیانگر  ي اشعارشان رخ میها و بثّ شکوي شاعران که در آینهحال بسیاري از حسب

توان این  هاي زمینی و آسمانی بشر نیز هست. میدرد و داغو حال مردم جامعه و  حس  

زبان، بررسی و روند تحوّل و تطّور آن را دنبال  ها را در شعر شاعران فارسینوع گزاره

ي عشق،  هاي حافظ، »من« و »ما« با عهد ازل، تقدیر، آفرینش آدم، نصیبهکرد. در غزل 

ي، قلندري و ریاستیزي، مسکنت و فقر،  نشینی، اشتیاق و آرزومندي، خاکسارمالمت، راه

سوختگی و سرگشتگی، دیوان قسمت و میراث فطرت در پیوند است. »منِ« حافظ، از  دل 

سمک تا سماک و از ثري تا ثریا، در نوسان است و با هستی دوقطبی و ناهمگون بشر 

یوانه،  پیوندي ناگسستنی دارد. منِ مسکین، منِ دلسوخته، منِ مخلص، منِ سرگشته، منِ د

وحشی عقلمنِ  بی صفت  منِ  درویش،  منِ  ناتوان،  زار  منِ  منِ  رمیده،  غمگین،  منِ  دل، 

نشین، منِ آلوده، منِ خاکی،  نشین، منِ خراب، منِ میخانهخسته، منِ رمیده ز غیرت، منِ راه

دِل حیران، من و انکار شراب، من و شمع صبحگاهی،  منِ دُردنوش، منِ مست، منِ بی

صحبتی اهل ریا،  دلقی، من و مستی و نیاز، ما و می، ما و قامت یار، من و همهماییم و کهن

ي عشق، من و شراب  من و مقام رضا، من و باد صبا، ما و چراغ چشم، ماییم و آستانه

ي حافظ،  ي وصف جمال، ما و می، من و مستی و نیاز، من و سفینهبخش، من و آینهفرح

ام، من نه آن رندم،  ي میخانه، من آن نی ه، منم که گوشهي شهرم، منم که دیدمنم که شهره

غمان، ما آن شقایقیم، ما نه رندان ریاییم، ما مرد زهد و توبه، ما شیخ و  من نه آنم، ما بی

غمان مست، ما کجاییم، ما نیستیم معتقد شیخ، ما که رندیم و  واعظ، ما عیب کس، ما بی

ا می به بانگ چنگ، ما محرمان خلوت، من چنینم،  گدا، ما آبروي فقر، ما باده زیر خرقه، م 

ما نگوییم بد، ما را چگونه زیبد، نه من بر آن گل عارض، نی منِ تنها کشم تطاول، نه من  

تقوا و...، نمونهعملی، نه من از پردهسبوکش، نه من ز بی هایی از اشعاري است که  ي 

آن  گزارهحافظ،  بیان  براي  را  بهها  گوناگون،  گزارهیکارمهاي  این  در  شاعر،  هاي  برد. 
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گوشه میشاعرانه،  بازتاب  را  انسان  نیازهاي  و  دردها  پنهان  و  پیدا  انسان  هاي  دهد. 

قدافراخته در اشعار حافظ، بسیار آشنا و صمیمی است و گویا شاعر ترجمان باال و پست  

، بررسی و  اي موضوعیگونهانسان است. در ادامه، انواع ما و من آمده در اشعار حافظ به

هاي  شود که تفکیک دقیق موضوعی انواع »ما و من« در غزل شود. یادآوري میتحلیل می

ها با عنصر عشق، تقدیر، عهد امانت، مالمت و...، حافظ، به دلیل پیوند بنیادین این گزاره

پاره تکرار  از شاهدمثال کاري دشوار است.  تبیین بحثاي  در  هاي مختلف، ها و اشعار 

 ل بوده است. بدین دلی

 

 مندمنِ مسکين و حسرت  .1. 3

هاي مسکین، مسکین غریب، منِ مسکین، حافظ مسکین، مسکین و سرگردان، عاشق  واژه

دهند. برخی اشعار حافظ حکایت  مسکین و...، حال و هواي شاعري دردمند را نشان می

کند  از شاعري دردمند دارند که به نوعی شکایت از جدایی و فراق از نیستان را تداعی می

نماید. مسکنت و سرگردانی، غم شباروزي،  پنداري میذاتهاي هستی همو با دیگر پدیده

کسی، غریبی، زاري وسوختگیِ شاعر، با باد صبا، قُمري، آهوي  سرگردانی و تنهایی، بی

خوددرمیان دارد.  همراهی  صبحگاهی،  شمع  و  بلبل  اینوحشی،  در  شاعر  گونه  بینی 

حسبسخن شاعر  گویا  است.  آشکار  مویهحال ترازي،  و  درها  با  ونیهاي  را  اش 

گونه اشعار، سراید. حافظ، در اینها میهاي طبیعت و همسو با آنجاندارانگاري پدیده

بند تن گردیده و آرزومند رهایی و پیوستن به عالم قدس  ناخودآگاه بشري را که تخته

تر از آن است  دهد. »دردمندي« و »زاري و نزاري« در این اشعار برجستهاست، بازتاب می

باشد و از نگاه حافظ، نیاز به تقریر و بیان ندارد )حافظ:  وشنود داشته  زي به گفتکه نیا

دست245:  1394 آرزوي  دیدار،  حسرت  مینیافته(  که  است  شاعري  داغ ي  و  رود 

هاي چشم، خورد که با آینه(. شاعر، هزار افسوس می543بلندباالیی بر دل دارد )همان:  

( و از شدت عشق روي یار، تربتش را آراسته  439ان: بیند )همروي معشوق را عیان نمی

ي آهوي وحشی و ندوشن، با توجه به منظومه(. اسالمی481داند )همان: به سرخ گل می
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دهد  کس«، آن را به سرگذشت بشریت پیوند میاشاره به: »دو تنها و دو سرگردان دو بی

 شود: ابیات اشاره می  ( در ادامه به چند نمونه از523:  1392ندوشن،  )رک. اسالمی

 من ازافسون چشمت مست و او از بوي گیسویت  ل  ــ حاص من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی

 (25: 1394)حافظ،                        

 روزي مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان ي قمري به طرف جویباران چیست؟ ندانم نوحه

 (510)همان:                                 

 اال اي آهـــــــوي وحشـــــــی کجـــــــایی

 کــــسدو تنهــــا و دو ســــرگردان دو بــــی 

  

ــنایی ــیار آشــ ــت بســ ــا توســ ــرا بــ  مــ

ــس ــیش و از پـ ــین از پـ ــت کمـ  دد و دامـ

 (549)همان:                                

بگرییم  هم  به  ار  سزد  صبحگاهی  شمع  و   من 

      

ــه  ــراغ داردک ــا ف ــا ز م ــت م ــوختیم و ب  بس

 (  273)همان:                                

ــت  ــاري اس ــر ی ــت س ــا من ــر ب ــل اگ ــال بلب  بن

                

 که مــا دو عاشــق زاریــم و کــار مــا زاریســت 

 (239)همان:                                

 

 باز منِ عشق  .2. 3

تجربه عداد  در  و  عجب  اطوار  شمار  در  که  عشق  محسوب  عنصر  بشري  جبري  هاي 

ادامهمی در  دارد،  انسان  زندگی  درازاي  به  عمري  و  عشقشود  سنت  و  ي  نوازي 

آثار منثور و منظوم تصوف و عرفان، به سعدي و ستاییعشق هاي شاعران و از خالل 

عشق در شعر و ادب پارسی، سعدي  گونی  رسد. حمیدیان با اشاره به گونهحافظ نیز می

چشمی  دامنی و پاکي کامل »اخالص و خاکساري در برابر محبوب معبود و پاکرا نمونه

کوب، با اشاره به  (. زرین170:  3،ج1394داند« )حمیدیان،  و حافظ را متأثر از سعدي می

جوهره بازمیاینکه  عشق  به  انسانیت  جهاني  تمام  مبتنیگردد،  را  حافظ  عشق  بینی  بر 

ي تفکر حافظ  هاي غنایی، بارزترین جنبهافزاید: »بدون تردید، عشق و تجربهداند و میمی

هاي تفکر او نیز با همین رشته مضمون، با یکدیگر ارتباط  رود و سایر جنبهشمار میبه

(. بختیاري، با اشاره به رنگارنگی عنصر عشق و فطري  176:  1366کوب،  دارد« )زرین
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در آن  حافظ  بودن  از  می  دیوان  خارج  و  آسمانی  بود  ودیعتی  او  براي  »عشق،  گوید: 

بهره بودند« )بختیاري،  ي اختیار بشري که فرشتگان قدسی هم از نعمت آن بیمحدوده

ي نهانی را شرزه و دلیر،  (. حافظ با اشاره به حالت و ذوق عشق، این لطیفه173:  1350

ي عشق،  (. تجربه499:  1394)رک. حافظ،  بازیده و ورزیده و حق آن را گزارده است  

داند )همان:  کشی را طریق میبینی و مالمتورزي، پاکبینشی به شاعر بخشیده که عشق

هایش جلوه کرده، گواه صدق عاطفی شاعر  (. آنچه از رویکرد شاعر به عشق در غزل 393

اثیري. عشق، از نگاه حافظ، فریادرس بنیادین اوست با این عنصر  است و در    و پیوند 

نواز است. عشق، نقد حال  (. حافظ، زبور عشق405و259ترین هنرها )همان:  شمار ارزنده

بازي و خواند و از صنعت، دغلبازي در عشق، فرامیبازي و پاکشاعر است. به راست

باز، با خیل  (. حافظِ عشق255و284،283هاي تقریري و بیانی، بیزار است )همان:  عشق

شمارد و مستی دیوانگان  ازگاري ندارد. عشق را رهایی و خودشکنی میستیزان سر سعشق

(. حافظ، عشق را نشان اهل  509بیند )همان:  عشق را برتر از شهرت در عقل عقیله می

بی ازلی،  نورهان  ارمغان و  این  از  را  نام حافظ در هر  بهره میخدا و مشایخ شهر  بیند. 

( و عهدي با جانان بسته که از این 351:  بازان است )همانانجمنی در شمار خیل عشق

ي همیشگی حافظ است )همان:  (. عاشقی و رندي پیشه368بازي، باز نیاید )همان: عشق

تقابل درویش  ، برخی اشعار با محوریت عشق دیده میدیوان حافظ(. در  425 شود که 

از مجاز    (. تشریف عشق292بینیم )همان:  القبایی را در برابر ترک لشکري میعاشق یک

(، سرگشتگی و سرگردانی  206ي حافظ است. زاري و ناتوانی )همان:  تا حقیقت، برازنده

بی344و201)همان:   )همان:  (،  عقل(، وحشی258دلی  و  )همان:  صفتی  (، 267رمیدگی 

)همان: )همان:  521و270مسکنت  غمگنی  )همان:  269(،  افالس  دل 276(،  خستگی،  (، 

زر و نوایی و بی(، درویشی، بی 389(، درویشی )همان:  401شکستگی و بدحالی )همان:  

(، حالت شاعرِ عاشق را نشان 336سوختگی )همان:  (، خستگی و دل 401زوري )همان:  

نماید که  اي رخ میگونههایش، بهپیراییي حافظ در سخندهد. من و منش عاشقانهمی

 گویا ارزشمندترین کار، عاشقی است. 
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 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  ل کارافتاده                     عرضه کردم دو جهان بر د

 ( 227)همان:  

شاعر، این شوالي ارزنده را جاودانه بر دوش دارد: جاودان کس نشنیدیم که در کار  

پرستی، خمار، فراق و بت ساقی  ي شبگیر، باده(. عاشقی حافظ با باده314بماند )همان:  

همتی،  ي حافظ با شرزگی، بلند(. منِ عاشقانه257و213ناگسستنی دارد )همان:  نیز پیوندي  

)همان:  امانت است  پیوند  در  درد،  و  عاشق  443،431،337،  237داري  این  برابر  در   .)

گیسو، قدافراخته  ابرو، متکبر و متطاول گیسو، شوخرخسار و عنبرینبدحال، معشوقی ماه

اندام بهره دارد و در  مست است. از شمشادقد و سیمچهره و چشماست. این معشوق، گل

 شود:گونه تصور مینگاه شاعر، این

 داري ران میـــ ه گ ـــ خست سر چرا بر منِ دل چون تویی نرگس باغ نظر اي چشم و چراغ 

 ( 507)همان:                                      

آید. در  میحسابستایی شاعر هم بهمعشوقسرایی و  این اشعار، معیاري براي زیبایی

نشانهاین که  زمینی  و  بشري  با عشقی  اشعار  دیده گونه  آن  در  اساطیري  از عشق  هایی 

    265  ،258  ،206  ،201:  1394ها: )رک. حافظ،  شود، مواجهیم. براي دیدن دیگر نمونهنمی

267، 269،  273،  276، 270،  278،  292، 390، 399،  401، 402، 415،  425 ،497، 504،  

 ( 543و 521  ،515  ،507 ،506

 

 ی ازل منِ مست باده  .3. 3

ترجیعي نصیبهواقعه ازل و عهد امانت در شعر حافظ  بندوار آمده است. شاعر، این  ي 

 آورد: نمیشنود و هرگز سر از خمار مستی بربانگ جرس را می

 ي ازل است مست بادهچنین که حافظ ما   به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

 ( 225:1394)حافظ، 

 شود:نفس جام باده در شعر حافظ، به شکل ما نمودار میگاهی، این منِ جمعی هم
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 ایمهمــراز عشــق و همــنفس جــام بــاده ایم       دادهدستغمان مست دل ازما بی

 (444)همان:                            

باده از  مست  منِ  و  ما  ازل  این   نصیبهي  از خمیر  ناخواسته  که  تقدیري  و  جبر  ي 

بودگی، حیرت  شدگی، گمي دل گونهشود و بهشده، در اشعار حافظ مدام تکرار میسرشته

 نماید: دلی، رخ میو بی 

   اتحادي است که در عهد قدیم افتاده است     شده را با غمت اي یار عزیز حافظ گم

 ( 219: )همان                                

گفته بارها  به غزل  توجه  با  دگر...، میحمیدیان،  بار  و  اهمیت  ام  »درهرحال،  گوید: 

بازگویندهاین که  است  این جهت  از  اشعار  بیان  گونه  و  شاعر  اعتقاد  جوهر  و  اصل  ي 

ترکیبات  3518:  4ج  ،1394هاي اوست« )حمیدیان،  واپسین آویزگاه (. بسامد واژگان و 

فطرت، سرنوشت، دیوان قسمت، حکم خدایی، سلطان ازل، در ازل، از  موهبت، میراث  

کشی، رندي  ها با پیمانهي پیشین، روز پسین و پیوند آن ازل، روزي، روز نخست، سابقه

منِ   مست،  منِ  تکرار  و  میخانه  دربانی  مستی،  بدنامی،  و  رندي  مغان،  پیر  عشق،  و 

دل دل  حافظ  مست،  حافظِ  دیوانه،  منِ  گم سوختسوخته،  حافظِ  از  ه،  ما،  حافظِ  و  شده 

تبعِ آن با سرشت آدمی، زاده و کند که با تخمیر گل آدم و به سرنوشتی ناگزیر حکایت می

ي چشم و عنایت سلطان ازل تعبیر  در پیوند است و حافظ از آن به گنج غم عشق، گوشه

ن تصویر  کند. حافظ از این راه درشتناک مقدّر که سرشت و سرنوشت انسان است، ایمی

 آفریند: را می

 که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد راغ دارد                ــدل ما به دور رویت ز چمن ف

 مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد   شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن     

 ( 272:1394)حافظ، 

باده با  فرامکانی،  و  فرازمانی  گیهانی  منِ  پیمانهاین  و  عشق  رندي،  ازلی،  کشی،  ي 

تبع آن نوع بشر راهی جز سپردن همین شیوه  درآمیخته و از روز نخست براي آدم و به

پوشاند  اش مینبوده است. حافظ این تشریف و خلعت سلطان ازل را بر اندام منِ دیوانه
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بالد. حافظ، ارزندگی این موهبت را که با عاشقی و رندي  ن میها به آي دشواريو با همه

اند: »حافظ، بهرهي زهدفروشی از آن بی داند که شیخ و زاهد با همهمرتبط است، دولتی می

برابر طعن خرده در  ازلی عذر میبارها  به آن وضع  اشاره  با  آورد که  گیران و مدعیان، 

عنی زندگانی و رفتار خود را در پرتو آن سرنمون  کند این، من چه کنم؟ یکارفرماي قدر می

(. »منِ«  252:  1385کند« )آشوري،  ازلی و تقدیري که او حامل آن است، معنا و توجیه می

بشري حافظ، با رندي و عشق گره خورده است. شاعر، عشق و رندي را اسرار عالم غیب  

ي  هرپرست را در زمینهکند و زاهد خودبین و ظاداند و آن را به هدایت موقوف میمی

 شمارد:کرانه، معذور و طبیب نامحرم میهاي دقایق این منِ بیدرک و دریافت

 عشق کاري است که موقوف هدایت باشد    ت       ـزاهد ار راه به رندي نبرد معذور اس

 ( 301:1394)حافظ، 

 درحق ما هرچه گوید جاي هیچ اکراه نیست  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست      

 ( 243)همان: 

ي جام، عکس می، نقش نگارین، فروغ رخ ساقی  حافظ، با اشاره به عکس روي آینه

پرستی  کند و بادهي اوهام، بر ناگزیري سرنوشت انسان، تأکید میهاي افتاده در آینهو نقش

داند. این منی که نه به اختیار از مسجد به خرابات  ي روز الست میدُردکشان را تحفه

اش گریزي  اي است که حاصل فرجامش به عهد ازل گره خورده و از نصیبهافتادهافتاده، کار

سرانجام  ي گدا، از برکت رقص زیر شمشیر عشق، نیکسوختهنیست. این من و حافظ دل 

 (. 207و269،  268است )همان:  در می مغان افکندهنیز هست و بخشش ازلش 

 

 منِ پارادوکسيکال   .4. 3

هاي هنري برآمده از ذهن و زبان شاعران، عرفا و صوفیه، نوعی سرپیچی از نُرم  گزاره

نما است که مخاطب  ي طنز، شطح و پردازش تصاویري متناقضپایهزبان و ادب رایج و بر  

نما، این  روکس، با تأکید بر اهمیت و نقش بیان متناقضدارد. کلینت برا به شگفتی وامی

داند که »ویژگی ذات بیان شاعرانه است و به کالم گیرایی و  ي بیان را شگردي میگونه
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ي  ي این اندیشهکدکنی، با اشاره به پیشینه(. شفیعی247: 1382بخشد« )رضایی، عمق می

گوید:  ي حافظ میو بایزید، درباره نماي هنري در میراث عرفان و شطحیات حالج  متناقض

بینی هنري است که در مرکز آن و در  ي این جهانترین سازنده»حافظ، آخرین و متعالی

  ، 1397کدکنی،  هاي شاخص آن، همواره نوعی اجتماع نقیضین وجود دارد« )شفیعینقطه

را در این  (. نویسنده با اشاره به نگاه پارادوکسیکال حافظ به نظام هستی، او  363:  3ج

داند و بر بسامد باالي شعر  سرایان و حتی بزرگان ادب، متمایز میي غزل زمینه از همه

(. 174و   35:  1،ج1397کدکنی،کند )شفیعی نقیضی و کیفیت تناقضات شعر حافظ تأکید می

منِ غنایی قدافراخته در ساحت اشعار پارادوکسیکال حافظ، انسانی است آمیخته از نیکی  

انعام  سوخته و شایستهآمیزي ملک و ملکوت. گدایی دل است از درهمو بدي، پلی   ي 

ي ساکنان حرم ستر )همان: مند از جام مستانهنشین و بهره(. انسانی راه269:1394)حافظ،  

مبناي امید به سابقه و لطف ازل  نماي حافظ، بر(. برخی از تصاویر شعري متناقض318

عد و پاداش خداشناسان است، شاعر در تصویري  که بهشت موشود؛ درحالیپرداخته می

کشد )همان: تصویرمیکاري و استحقاق کرامت را در یک قاب هنري، بهگونه، گناهمتناقض

(. سرمستی این جهانی  411داند )همان:  ( و پاداش دربانی میخانه را جنت فردوس می325

می پیوند  سري،  آن  لطف  به  امید  با  )همان:  را  براي  414زند  نماز  (،  قضاي  و  جبران 

( و با وجود اسارت در دام عشق  422افزاید )همان:  اش، بر سوزوگداز در میخانه میآلوده 

ي زهد و (. ناهمسازهاي خرقه425داند )همان:  جوانان مهوش، خود را آدم بهشتی می

کشی (. با اشاره به دُرد477سازد )همان:  جام می را در جهت رضاي معشوق، دمساز می

ورزد  دامنی خویش تأکید میپیراید و بر پاکاش، بدگمانی را از خویش میدگی خرقهو آلو

شمارد  ي میخانه را خانقاه و دعاي پیر مغان را ورد صبحگاهش می(. گوشه429)همان:  

داند )همان: اش را گنج سلطانی و دل مسکینش را منزلگه سلطان می(. گدایی231)همان:  

با قلمي  خانه( و طرب432و    230 را  بر اسباب دل خرم پی میعشقش  افکند  کشیدن 

ي عشق  گوشی در میخانهبهي حلقهنوِ مبارک را نتیجهبههاي نو(. حافظ غم297)همان:  
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)همان:  می عام  409داند  فیض  نوید  و  خرابات  پیر  همت  به  استظهار  با  را  بهشت   .)

 داند: نوشان سرمست میرحمتش، نصیب باده

 اده که مستظهرم به همت اوـار بــــبی جاي گناهکاران است بهشت اگرچه نه 

 ( 473)همان:  

دادن تصاویر ناسازوار و با حمله به تابوها، ُنرم زبان را از  حافظ در اشعار باال، با آشتی 

گونه رفتار  کند. این رو می حالت رایج و آشناگونه خارج کرده و ذهن مخاطب را با چالش روبه 

هاي عرفانی،  مایه هاي نامتعارف شعر حافظ است که با بن ترین گزاره برجسته هنري، یکی از 

به تکامل هنري و فکري حافظ،  اساطیري و طنزآمیز، همراه است. شفیعی  اشاره  با  کدکنی 

ي دو  دهنده ي بازتاب داند و شعرش را آینه نماي انسانیت می ي تمام وي را آینه   حیات معنوي 

ي زهد و  بیند: »از جبر و اختیار تا نماز و عصیان و خرقه نسان می هاي وجودي ا سوي تناقض 

هاي بیشتر: )رک. حافظ،  ي نمونه (. براي مطالعه 132: 1،ج 1397کدکنی، جام می و...«)شفیعی 

1394 :  540،  516،  510،  508،  477،  481،  456،  447،  441،  439،  438،  459،  486،  491 ،  

430،  424،  422،  414،  365،  218،  219،226،  227،  274،  411،  280،  283،  290،292 ،  

297، 327،  426،  255  ) 

 

 منِ مشتاق و آرزومند.  5. 3

هاي معنایی شعري حافظ  رفتن، یکی دیگر از جنبهي طلبحدیث آرزومندي و به راه بادیه

بار(    13بار( و مشتاق، )  10بار(، آرزو )  4بار(، اشتیاق )  26هاي شوق ) است. بسامد واژه

گر حس و حال شاعري است که نهادش با شوق و سودا، پیوندي ناگسستنی دارد.  بیان

دهد و تا رستاخیز همراه وي  شوق حافظ، خبر از سویداي دل سودایی و عاشق شاعر می

(. آرزومندي اتحاد جان حافظ و جانان، به جانش بسته  519:  1394است )رک. حافظ،  

ي  وصال دارد و خود را همدرد نافهاست. شاعر، شوق و آرزویی ژرف و شگرف براي  

(. رهرو منزل عشق، از  428داند )همان:  ختن و خون خویش را آمیخته به بوي شوق می

است   گیاه  مهر  آن  طلبکار  مدام  و  پیموده  درازي  راه  وجود،  اقلیم  تا  عدم  سرحد 
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شود  (. این اشتیاق و درد طلب که از آن به شنیدن بوي زلف معشوق تعبیر می445)همان:

و حافظ آن را در یاد و خاطر جان دارد، در اشعار شاعر بازتابی دردمندانه و همراه با  

دل، حیران و مسکین، روایت احوال شاعري  دل، بیخوف و رجا یافته است. منِ خسته

است که در غریبی به جستجوي آن سر زلف پریشان و خم گیسو، امیدوار، رهسپار و  

اش  دلیي درون شاعر، از خستهان و غوغاي ناشناخته(. فغ441و  440طلبکاراست )همان:  

(؛ البته این آتش هوس و آرزومندي مدام، قرابت و نسبتی با داغ  210:حکایت دارد )همان

(. آتش مهر، آتش دل و آتش درون، نشان  272ي خودرو دارد و ازلی است )همان:  الله

مرگش، جاري است )همان: شوق و آرزومندي همیشگی شاعر است که در زندگی و  

 (. 351و 393

 ي خودروست دار ازل همچو الله که داغ نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است 

 ( 235)همان: 

آورد وار شاعر، ریشه در درون و سرشت شاعر دارد و نوبرانه و رهآرزومندي شیفته

و   در سوز  الله  و  دارد. شمع  با خود  ازل  عهد  از  داغ، همرهان  سفري است که شاعر 

ي شاعر در تداعی گدازش جگر او هستند. براي اثبات سوز دل حافظِ مسکین،  همیشه

گشایی معشوق از  ي شاعر در اشتیاق چهره(. سینه222شمع شاهدي راستین است )همان:

سوزانآتشکده پارس،  پیچي  از  دیدگانش  و  دجلهتر  خروشانوتاب  بغداد،  است  ي  تر 

کند  آورد و دلسوزش میدل شاعر، شمع را نیز بر سر مهر می (. آتش و سوز362)همان: 

 سازد: خوبی نمایان می(. منِ آرزومند حافظ، خود را در این بیت به207)همان: 

 آیـداگر ز خـون دلـم بـوي شـوق می

 

 ي ختـنمعجب مدار کـه همـدرد نافـه

 (428)همان:                          

و   دارد  باور  نیز  معشوق  استغناي  به  غوغا،  و  خروش  در  مدام  آرزومندِ  منِ  این 

اش را نیز در  ي مشتاقانه(. حافظ، گریه295بیند )همان:  گري را در دلبر، کارگر نمیافسون

ي  (. با همه525داند )همان:  برابر استغناي معشوق چون شبنمی در قیاس با اقیانوس می
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ي  بودن آینه در این آرزومندي امیدوارانه و نومیدانه، به غمّاز دوگانگی حس و حال شاعر

 (. 437و    259مهرآیینش، امیدوار و سکندروار به جستجوي آینه، گرم و رهسپر است )همان:  

 

 منِ مالمتی   .6. 3

ناپذیر است و فراتربودن  عشق و مالمت، توأمانند. سرزنش در عشق امري محتوم و اجتناب

وري،  گونه سخني اینهاي عصر خود، خطر مالمت در پی دارد. طرز و شیوهاندیشهاز  

در ادب منظوم و منثور فارسی پیشینه داشته و در تصوف و عرفان بازتابی شایسته یافته  

تاریخی  است. شفیعی کدکنی، با اشاره به تقابل اهل سالمت و اهل مالمت، به حقیقتی 

کدکنی،  اي روحی مشایخ مالمتی نیشابوراست )رک. شفیعیتوجه دارد که بیانگر حال و هو

(. عشق و مالمت، در برابر زهد وسالمت از موضوعات شعر حافظ است.  106:  1386

 سراید: گونه میشاعر، با اشاره به اینکه پیش از سرگشتگی اهل سالمت بوده است، این

  تو بود ي هندوي  دام راهم شکن طرّه منِ سرگشته هم از اهل سالمت بودم

 ( 336:  1394)حافظ،                   

سازد. این تقابل،  جوي، عاشق بالکش را آماج طعن و تعریض میزاهد بیکار و سالمت

ي  کدکنی، با اشاره به راه و رسم مالمت در سدهدردي هم هست. شفیعیتقابل درد و بی

، منسوب به خالقیت  دیوان حافظترازي را در  ي سخنچهارم هجري، بازتاب این شیوه

راه   ستایش  جهت  در  و  شاعر  میهنري  زهد  نکوهش  و  مالمت  رسم  )رک. و  داند 

(. از نظر حافظ، »حبّ بال مالمه« نیست. حافظ گردِ دوست  35:  1،ج 1397کدکنی،  شفیعی

قدر به معشوق تعلق خاطر دارد که  داند. عاشق، در این روند آنگردیدن را هنر عاشق می

 به مالمتگر بیکار، کاري نداشته باشد: 

 واهلل مـــا رأینـــا حبـــا بـــال مالمـــه  ت گردم گفتم مالمت آید گر گرد دوس

 (488:  1394)حافظ،                    

 مــا کجــاییم و مالمتگــر بیکــار کجاســت هر سرموي مرا با تو هزاران کار است          

 (208)همان:                             
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میان عاشق و معشوق  حافظ، با اشاره به چشم نابیناي مالمتگر، او را از دریافت آنچه 

( و بین کمان مالمتِ مالمتگران و وصال ابروي  529داند )همان:  نصیب میرود، بی می

کند که احتمااًل  بیند. در بیت زیر، حافظ به بسیاريِ کمان مالمت اشاره میجانان، تقابل می

جويِ  با سرنوشت آفرینش انسان و اعتراض فرشتگان و سپس زهدِ خشکِ زاهدان سالمت

 دخوي، در پیوند است: ب

 اندبــر مــا بســی کمــان مالمــت کشــیده

 

 ایم تــا کــار خــود ز ابــروي جانــان گشــاده

 (444)همان:                            

ــدمیان عاشق گوچه مالمت  ــوق دریاـب  ومعشـ

 

 نابینا خصـوص اسـرار پنهـانینبیند چشـم

 (528)همان:                            

رندي و نظربازي را بنا بر مشرب مالمتیان در شمار چندین هنر خود  حافظ، عاشقی، 

 گوید: داند و میمی

 ام تا بـدانی کـه بـه چنـدین هنـر آراسـته گویم فاش عاشق و رند و نظربازم و می

 (405)همان:                            

خواره عاشق، رند و میاین موضوع در شعر دیگر شاعر نیز آمده و به آواز بلند خود را  

 (.415نامد )همان: می

ي مقابل صالح، توبه، تقوي، زهِد ریا، نادرویشی،  همه تأکید حافظ بر مالمت که نقطه این  

ي زهدپرست  منظور زدودن غبار زرق از دامن جامعه پوشی است، به ي آلوده و خرقه پشمینه 

نون و نادرویشی به خویشتن و  آلود است. حافظ با انتساب بدنامی، رندي، عشق، ج و زرق 

ارتباط خرقه  از غرور، ُعجب و بی پوشی نفی  را  با دینداري، مدام خود  دردي زاهدانه،  اش 

هاي بنیادین شعر حافظ  ستایی و زهدستیزي را یکی از گزاره توان مالمت پیراید. بنابراین می می 

ه حالج و شیخ صنعان،  اش، تجلی کرده است. مرتضوي، با اشاره ب دانست که در مِن مالمتی 

داند )رک. مرتضوي،  ها می گونه، متأّثر از مرام و منش آن هاي مالمت حافظ را د رسخن پیرایی 

 (. 155:  1،ج 1388
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اي هنري  نما و پیروي از اصول رندان، شیوهدر مکتب رندي حافظ، رفتارهاي متناقض

شاعر نام نیک خویش را  جا که  گیرد تا آنهاي مرسوم را نیز دربرمیاست که ننگ و نام

(. طُرفه آن است که حافظ، مالمت را  245:  1394داند )حافظ،  اعتبار میاز نگاه رندان بی

ناگزیر این بار مالمت را که با  داند و عاشق بهنیز مانند عشق ارمغان و نورهان ازلی می

 تابد:تیر قضا همراه است، برمی

 عاشق چه کنـد گـر نکشـد بـار مالمـت

         

 ا هــیچ دالور ســپر تیــر قضــا نیســت بــ

 (284)همان:                            

هاي مالمتیان است، به سیاهی را که از نشانحافظ، گاهی عاشقی، رندي، مستی و نامه

گناهی یاران  ( و با طنزي ظریف بر بی261و  226،215،257دارد. )همان:  خود منسوب می

 گزارد:میشهر، شکري رندانه 

 انــد گنههــزار شــکر کــه یــاران شــهر بی سیاه                   من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه

 (329)همان:                            

حافظ، با آگاهی از مرام و منش مالمتیه و تالششان در بود و نمود متعادل، خود را به این 

 داند: میشیوه و روش آراسته  

 من اگر رند خرابـاتم و گـر زاهـد شـهر

          

 ایــن متــاعم کــه همــی بینــی و کمتــر زیــنم

 (437)همان:                             

ــه رنــدان ریــاییم و حریفــان نفــاق  مــا ن

            

 حال گواسـت که او عـالم سـّر اسـت بـدین آن 

 (209)همان:                              

ي  هاي شاعر نیز بازتاب دارد. حافظ، واژهمنش و مرام مالمتی حافظ، در دیگر سروده

گزاره پردازش  براي  نیز  را  به »نام«  حمله  و  طنز  رندي،  عشق،  مالمت،  خاصِ  هاي 

نامی، بدنامی، ناموس و نام،  برد. ننگ و نام، بدنام، نیککارمیهاي اجتماعی بهارزششبه

و بدنامی، منِ بدنام، خراب و بدنام، واژگانی هستند که با منِ  نام حافظ، نام من، رندي  

کشی،  اجتماعی و ریاستیز شاعر در پیوندند. این نام حافظ که با رندي، مالمت و دُردي

با عاقالن، زاهدان،  198همراه است، حُکم دیوان قضاست )همان:   تقابل  (. این نام، در 
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ستیز، با  حافظ از برکت این نام تابوشکن و نُرمیابد.  فقیهان و ناموس و نام آنان معنا می

کند و نام و منِ خویش را در خیل  خواري فقیهان، مقابله میزهدفروشی زاهدان و وقف

کند. حافظ در سلوک راه عشق، مالمت و تراز شیخ صنعان، ثبت میرندان، عاشقان و هم

عاشق خویش را بسیار    شمارد و منِ شرزه ورندي، ننگ و نامِ زاهدپسند را به هیچ می

داند. بدنامی و رندي حافظ، معرّف منِ  پرستان ریاکار میبرتر از منِ هراسان و زاهدِ خرقه

سوز  درد است. حافظ، خرقهي بیسترگ طناز و اجتماعی شاعر در برابر خیل زاهدان ساده

براي مطالعهو سرحلقه است.  رندان جهان  نمونهي  )رک. حافظ،  ي  اشعار:  : 1394هاي 

273،  351،  307،  26،  262،  251،  247،  245،  239  ،226،  200،  510،  427  ،517 ،  519 ، 

 (  463و 522  ،525 ،552

 

 چگونگی بازتاب »ما« در شعر حافظ . 7. 3

اش  هاي حافظ متنوع است و در چهارچوب انتظام و منطق شعريبسامد »ما« نیز در غزل 

شخصی در شعر حافظ، چشمگیر است. به کاربرد دارد. کاربرد ما به جاي منِ فردي و  

اهلل  (، تبارک203شود: اي صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو )همان:  هایی اشاره مینمونه

(، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست  210ها که در سر ماست )همان:  از این فتنه

ت در شهر نگاري  (، نیس 272(، دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد ) همان، 210)همان:  

ایم  (، ما آزموده279(، کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد )همان:  280که دل ما ببرد )همان:  

(، ما  448(، ما ز یاران چشم یاري داشتیم )همان:  390در این شهر بخت خویش )همان:  

( و یاد باد آن که نهانت نظري با ما بود  453برآریم و دعایی بکنیم )همان:  شبی دست  

 (. 331مان: )ه

 نوشـندساغر ما کـه حریفـان دگـر می

 

 داري مــا تحمــل نکنــیم ار تــو روا مــی

 (506)همان:                         

گزاره گسترهدر  و  ساحت  که  شعري  بشري  هاي  و  قومی  ناخودآگاه  زبان  »ما«  ي 

شود، »منِ غنایی« یا »قهرمان لیریک« یا »منِ شاعرانه«، نمود دارد و این همان »صورت  می
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یا   شاعرانه  شخصیت  را  آن  ما  که  صورتی  آن  دارد.  خواننده  در  روي  که  است  شاعر 

اي از  (. حافظ در پردازش پاره32: 1:ج1397نی،  کدکخوانیم« )شفیعیخویشتن غنایی می

ي  گونه اشعار سرشت دوگانهاشعار رسالتی، با جبري ناخواسته رویاروي است. در این

پسندي، بر زبان شاعر جاري  هاي قلندرانه و مالمتآدم، گناه نخستین، درد اشتیاق، اندیشه

بشر است که بر بنیاد عشق،  ي  شوند و گویا ناخودآگاه شاعر ترجمان اندوه جاودانهمی

(، دُردکشی  201:  1394پدید آمده است. حافظ با اشاره به عهد ازل و تقدیر رفته، )حافظ،  

شده، نوشی دُرد و صاف حواله( و بر خوش213داند )همان:  ي عهد الست میرا تحفه

ه  ( و ب234بیند )همان:  ( و سرنوشت محتوم را ارادت او می225کند )همان:  تأکید می

هایش، مضامین  (. حافظ در برخی »ما«پردازي 367حضور ما باور دارد )همان:  قسمت ازلی بی 

افتد.  آورد و با تابوهاي اجتماعی درمی عشق، مالمت و رندي را در تقابل با نفاق، ریا و زهد می 

  (، ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق )همان: 208ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاست )همان:  

(، زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست  284نیاز کرد )همان:  (، ما را خدا ز زهد ریا بی 209

شویم که  رو می هاي حافظ با چند غزل روبه ي اشاره به »ما«پردازي (. در ادامه 234)همان:  

 بیانگر حس و حال خاص شاعر در سرودن این اشعار است: 

 ایــمدادهازدســت غمــان مســت دل مــا بی

 

 ایـم راز عشـق و همـنفس جـام بـادههم

 (444)همان:                           

آلود است. شاعر از  شود. فضاي غزل سنگین و غمهاي پیاپی آغاز میغزل با گزاره

گوید؟ سخن از سرشت و سرنوشت غریب انسان است. سخن از  کدام »ما« سخن می

ي او از عرش تا فرش است، از مَلَک تا زاهد. بسامد و  ستهپیو   آفرینش انسان و مالمت

گشاده  مفعولی  و  فاعلی  ایستادهتقابل صفات  نهادهایم،  زاده ایم،  اوفتادهایم،  و  از ایم  ایم، 

بودگی بشر حکایت دارد. ازلیت غم عشق در همزادي داغ شقایق و داغ دل  پریشانی و گم

جلوه اشارخونین،  با  حمیدیان،  است.  غلبهگر  به  بنه  غزل  مایهي  بر  اندوه  و  غم  هاي 

گوید: »غزل بر محور عشق و درد و داغ آن، تقریبا برخوردار از اتحاد مضامین است«  می

 هاي دیگري نیز با محوریت مِن نوعی یا ما دارد: (. حافظ غزل 3421:  4،ج 1394)حمیدیان،  
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ــ ایم ن در نه پی حشمت و جاه آمدهــما بدی ــه اینج ــد حادث ــدهاز ب ــاه آم ــه پن  ایم ا ب

 (445:  1394)حافظ،                    

در این غزل نیز دشواري راه انسان، آشکار است. رهرویی منزل عشق از عدم تا اقلیم 

اي  ي حمیدیان »از بازیافت خاطرهوجود و طلب مهرگیاه. فضاي این غزل نیز بنابه گفته

(. حافظ  3433:  4،ج1394گوید: »خط سبز همچون مهرگیاهِ یار« )حمیدیان،  ازلی سخن می

راند که مخاطب با تقابل رندي و نفاق، گنج  مایی سخن می  در غزلی دیگر نیز از من و

غم عشق و ویرانه، داغ دل دیوانه و خرمن زاهد عاقل و نهادن درس سحر در راه میخانه  

متناقض ساحتی  جانانه،  ره  در  دعا  محصول  میو  جاننما  اشعار،  مایهبیند.  این  ي 

ي معطوف به آزادي«، از مذهب  ي دردمندي نهاد شاعري است که با »ارادهدهندهبازتاب

(. حافظ در 449:  1394کند )حافظ،و مکتب رندي و عشق در برابر زهد و نفاق، دفاع می

گوید که با صالي مستان، از سالمت زاهدانه  هایش، از مایی سخن مییکی دیگر از غزل 

 جوید: گریزان است. شاعر ناامید از خانقاه، گشایش را در میخانه می

 جویی که مستان را صال گفتیم       چه میصالح از ما 

 م ـــا گفتیـبه دور نرگس مستت سالمت را دع                                      

 ود     ـــه نگشـــ چ از خانقـ ام بگشا که هیدر میخانه

 گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم                                       

 ( 448)همان:                                                                

سامان  همین مضمون در دیگر اشعار نیز بازتاب دارد. حافظ با اشاره به منِ بدنام، منِ بی

کند و  ي رندي و مستی تأکید میپسندي است، بر شیوهاش که نوعی مالمتو نادرویشی

(. تقابل رندي و خرابی شاعر با  427و    426از سرزنش زاهدان مدعی باک ندارد )همان:  

ط بیانی  تقوي،  و  )همان:  صالح  دارد  حافظ  196نزآمیز  خاطر  از  رندي  منش  و  من   .)

شود که در سه  (. یادآور می303ي پیشین تا روز پسین باشد )همان، رود: کاین سابقهنمی

بی ما  از  غزل:  سخن  در...،  بدین  ما  و  غمت...  راه  به  تا  است  عمري  مست...،  غمان 

راه راهسرگشتگی،  است؛  غم  راه  و  حادثه  بدِ  سرنوشتِ    افتادگی،  سنگالخی  و  دشوار 
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گریزناپذیر بشر در زمان و مکانی مبهم. عشق و مالمت، مضمون غالب هر سه غزل است.  

ي فعلی از نوع ماضی نقلی را براي  حافظ، با آگاهی از موسیقی کناري، ردیف و قافیه

به بشر  اندوه  جاودانگی  که  کارمیترسیم  دارد  »ما«  محوریت  با  دیگر  غزلی  حافظ  برد. 

 شود:گونه آغاز میینا

 ول دعا در ره جانانه نهادیم ــم        محصـما درس سحر در ره میخانه نهادی

 ن داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم ـدر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش        ای

 سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد         تا روي در این منزل ویرانه نهادیم  

 ( 449)همان:                                                                                 

میخانه، جانانه و داغ دل دیوانه که مظهر عشق    هايحافظ در این غزل نیز از نشانه

گوید و درس سحر، محصول دعا و خرمن صد زاهد عاقل را نشان زهد  هستند، سخن می

داند و از مقام معنوي  داند. حافظ گنج غم عشق را ارمغان سلطان ازل میدردي میو بی 

ي بسیاري از »من و ما«هاي شعر حافظ از  کند. جوهرهعشق در برابر زهد، پاسداري می

را گردآوري کنیم،   دیوان حافظي واژگان کلیدي  کند. »اگر مجموعهدرد عشق حکایت می

هاي آهن بر گرد مغناطیس  ها مانند برادههرقدر که متنوع باشند، خواهیم دید که تمامی آن

 (. 60: 1ج ،1397کدکنی، آیند« )شفیعیرباي عشق گرد میو آهن 

 

 هایش های بيانی حافظ در»من« و »ما«پردازیشيوه. 8. 3

ها  هاي خاص سبکی که در بحث از انواع »من« و »ما« به آنبر کاربرد شیوهحافظ، عالوه

دهد بسامد واژگان، هایش دارد که نشان میهاي دیگري نیز در غزل اشاره شد، طرز و شیوه

به توصیفی،  اضافات  و  منظومهتصاویر  پردازش  در شعر شاعر،  منظور  ي فکري خاص 

گونه اشعار، موضوعات عشق، رندي، نظربازي و مالمت،  در این  شوند.آگاهانه برگزیده می

شده، سرگشته، گرفتار،  تري دارند. واژگان و ترکیبات مسکین، درویش، گم بسامد برجسته

نشین، گدا و گداي شهر، دُردکش و دربان میخانه، عاشق، رند و  خراب، غریب، گوشه

باده مست  خرنظرباز،  شبانه،  حریف  نادرویش،  ازل،  صاحباباتي  گداي  نشین،  نظر، 
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بینی  نشین، مسکین غریب، عاشق مفلس، خراب و سحرخیز، جهت فکري و جهانگوشه

اي  گونه  دهند. حافظ، صفات جانشین اسم را در اشعارش بهوار نشان میحافظ را آیینه

ي  هاي هنري و اجتماعی و تیرهي بیانی، ذوق و سلیقهتوان در این شیوهآورد که میمی

گوید: رخ طور مثال، وقتی حافظ میاندیشان وي را تصور کرد. بهکري شاعر و همگونف

داري شاعر، حس  بینی و میان( خوددرمیان459: 1394سامان مپوشان )حافظ،  از رندان بی

داند و یک »من« یا »ما«ي  سامان میي رندان بیشود و گویا شاعر خود را سرحلقهمی

(،  533آید. دردمندان بال )همان:  میچشمترازي، بهاین سخنعاشق، رند یا تابوشکن در  

)همان:   )همان:  529و   296مشتاقان  دُردنوشان  مسکین451(،  )همان:(،  (، 457غریبان 

(،  505(، مفلسان )همان:  505(، رندان )همان:  549(، غریبان )همان:  549کسان )همان:بی

نظران و پرهنران  (، مخلصان، صاحب503(، آزادگان )همان:  503ضعیفان ناتوان )همان:  

دستان  (، تنگ509(، دیوانگان عشق )همان:  506(، عشاق و عاشقان )همان:  507)همان:  

)همان:  351)همان:   عاشقان  )همان:  199(،  مهرورزان  و  349(،  عشق  مظلومان   ،)

(، 324گیران و سحرخیزان )همان:  ( گوشه356(، عاشقان )همان:  355گیران )همان:  گوشه

(، سوختگان )همان:  350(، بندگان )همان:  325  ناهکاران، بستگان و رستگاران )همان:گ

(، 213  کشان )همان: (، دُرد 941و 250نشینان )همان:  (، گوشه318(، مسکینان )همان:  362

از هویت و »من غنایی« حافظ  205( و عشاق )همان: 541نشینان )همان:  شب ( بخشی 

ها و  بر بازتاب پسندگاه جامعه نیز هست. حافظ، عالوهاست که تا حدي ترجمان ناخودآ

ها، خویشتنش را در صفات و اضافاتِ تخلص شعرش  ناپسندهایش در »من« و »ما«پردازي

دل می )همان:  نماید:  )همان:  258خسته  )همان:  241(، خسته  شده  (، گم222(، مسکین 

(،  277نشین )همان: درگاه(،  236(، مسکین )همان: 269سوخته )همان: (، دل 219 )همان: 

نشین )همان: (، خلوت506خیز )همان: (، شب501 (، سرگشته )همان:383دل )همان: بی

پشمینه492 )همان:(،  )همان:  468پوش  سحرخیز  خوش199(،  خوشلهجه(،  آواز  ي 

(،  529(، پریشان )همان:  403سخن )همان:  (، شیرین399(، غریب )همان:  423)همان:  

را ( نشان225( و ما )همان:  428راز )همان:   نهاد حافظ  و  هایی هستند که حال، ذوق 
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اش که درد نوع بشر نیز هست، کنند. حافظ، براي تجسم دردِ ژرفِ اندوهناکیآینگی می

دهد. زارِ  با تکرار صفات ساده و پیشوندي مترادف، دشواري سرنوشت بشر را نشان می

)همان:   باران  اشک  بی392نزارِ  )همان:  بی  نوايِ(،  زور  و  شکسته401زر  بدحال  (،  يِ 

بی401)همان:   )همان:  (،  حیران  )همان:  455دِل  الابالی  رندِ  بدنامِ  ناتوان  519(،  زارِ   ،)

پسند  ( با »من«ِ عاشقانه و مالمت245يِ زارِ نزار )همان:  ( و دردمندي سوخته206)همان:  

متواتر با واو عطف و تأکید بر    شاعر در پیوند هستند. کاربرد جمالت اسنادي مفرد یا

)همان:   نظربازي  و  رندي  نظربازي  425و    405،  211عاشقی،  و  رندي  سرگشتگی،   ،)

آلوده226)همان:   )همان:  (،  )همان:  233دامنی  زاري  و  239(،  سرگردانی  مسکنت،   ،)

)همان:  بی )همان:  259حاصلی  گدایی  و  رندي  می375(،  و  رندي  )همان: (،  خوارگی 

بهشتی419پروردگی )همان:  ات(، خراب415  بودن (، جوهري مفلس425بودن )همان:  (، 

ورزي )همان: (، شهرت به عشق427بودن )همان:  (، رند خرابات یا زاهد شهر425)همان:  

هاي حافظ براي پردازش منِ  (، از دیگر شیوه329بودن )همان:  سیاه(، مست و نامه464

ها، بیانگر جبر شاعر در طرح  دار این گزارهتبشري و انسانی است. بسامد بسیار و جه 

گونه مسائل اجتماعی و بشري است و رسالت بشري و انسانی شاعر را در بازتاب  این

اي از این اشعار، رویارویی من و دهد. در پارهي بشر نشان میرنج فراق و اندوه جاودانه

ریاکار، به تصویر کشیده    پسند شاعر در مبارزه با طبقات اجتماعیباز و مالمتمنش عشق

هاي حافظ از نظر فراوانی ابیات و تفکیک  ي مقاله، نمودارهاي انواع منشود. در ادامهمی

 هاي شاعر آمده است. کاررفته در غزل موضوعات به
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 گيری . نتيجه4

وگریخته در آثار منظوم ادب  هاي شاعران، یکی از موضوعاتی است که جستهخودتوصیفی

شیفتگی، بثّ شکوي،  شناختی، خودفارسی بازتاب داشته و با نقد ادبی و مسائل جامعه

سی،  حسبِ حال و حاالت و مقامات شاعران در پیوند است. با دقت در متون منظوم فار

بهمی و  شاعران  احوال  روحیهتوان  آن  اینتبعِ  دریافت.  را  روزگار  آن  اجتماع  گونه  ي 

ستیزي  ي خودستایی و خود هاي شاعرانه، در بسیاري از آثار به محدودهها و گزارهنمایش

شویم که  رو می، مربوط است. در برخی از آثار ادبی، با اشعاري روبههاي شخصیو من

توان آن  هاي شاعران است و میگیريها و موضعگريردها، آرزوها، کنشي غمّاز دآینه

تر،  شمارآورد. هرچه »من« و »ما«ي شاعر جهان شمول را در شمار »من«هاي شاعران به

ها و دیگر عناصر شعر نیز رازآمیزتر  مدارتر باشد، زمان، مکان، شخصیتتر و هستیانسانی

م بر فضاي شعر، مخاطب را بیشتر به شگفتی  شود و حس و حال حاکتر میو نمادین

شود  دارد. در میراث منظوم و منثور عرفانی، حماسی و غنایی این موضوع دیده میوامی

هاي قوم  هاي احساسات و دریافتنماي فراز و نشیبي تمامو در غزل فارسی که آینه

متناقض عارفانه،  قلندرانه،  مالمتی،  عاشقانه،  منِ  است،  ریا  نما،ایرانی  و  آرزومند،  ستیز 

اي خاص دارد. حافظ با صدرنشینی در دیوان غزل و با رسالتی جبري در  هنرستا جلوه

و   بسامد  با  شاعرانه  معانی  بیان  جهت  در  واژگان،  کاربرد  و  معناها  تصاویر،  پردازش 

»هاي گوناگون بشري  فشردگی معنایی بیشتر از دیگر شاعران، سعی بر آن داشته تا این »من

اي  تر در اشعارش بازتاب دهد. صورت اشعار حافظ، نقشِ برجستهتر و فشردهبرجستهرا  

کاررفته در برخی  طور مثال، صفات مفعولی بهدر انتقال معنا و ارتباط با مخاطب دارد. به

خورد و گویا شاعر در طریقتی ناگزیر و گریزناپذیر  ي ازل پیوند میاشعار، با تقدیر و نصیبه

ح  دارد.  نشانهشرکت  اشعارش  تاروپود  در  نشانهافظ  آن  برمبناي  که  گذاشته  ها،  هایی 

اجتماعی،  می اوضاع  هستی،  نظام  به  نگرش  در  شاعر  هنري  ذوق  و  سلیقه  به  توان 

پیخلق ناپسندهایش  و  پسند  و  عشقوخوي  دُرديبرد.  عاشق،  گمباز،  رند،  شده،  کش، 

ناشنیده نظرباز،  صاحبمسکین،  سپند،  سرگشته،  نکتهنظر،  مجنون،  دان، وخته، 
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ها و ترکیباتی است که من  گیر، درویش و غریب، اندکی از بسیار واژهسخن، گوشهشیرین

کنند. وقتی بسامد مضامین فوق را با منِ مالمتی، عاشق، رند،  و منش حافظ را آینگی می

ک و  اي باری یابیم که رشتهنماي شاعر قیاس کنیم، درمیزده و متناقضآرزومند، حسرت

یابد.  هاي وي در آن انتظام میي اندیشهي این سخنان شاعر هست که منظومهپنهان در همه

آید که  میچشمخوي بهباز و مالمتي فکري، مشی و منش شاعري عشقدر این منظومه

ها، باورمند است. رندي و عشق در  ترین حوالهترین تا آسمانیي ازل از زمینیبه نصیبه

هاي شعر و شخصیت شاعر است. او ترین شاخصهنفاق، یکی از برجسته تقابل با زرق و

ي عشق  داند. شیوهي ارباب امانت« میطریق رندي و عشق را برگزیده و عاشقان را »زمره

کشی، حافظ را بَرمنش و آزاده نشان  گیري، نیش غم و مالمتهمراه با درویشی، گوشه

اش در  توان به اشتیاق و آرزومنديافظ، میهاي» من« و »ما«ي ح دهد. از دیگر جلوهمی

گونه اشعار، شاعر با  وصال معشوق با حالتی آمیخته از امید و نومیدي اشاره کرد. در این

آهوي وحشی، شمع، بلبل، قمري و باد صبا، در سوختگی، سرگردانی، مسکنت و زاري  

نما منعکس  ر متناقضاي دیگر از »من« و »ما«ي حافظ در تصاوینوا است. جلوههمراه و هم

گونه اشعار سرشت و سرنوشت انسانی در برابر ما است که با وجود آلودگی است. در این

دامن و به لطف آن سري امیدوار است. این آدم بهشتی، اسیر عشق جوانان  خرقه، پاک

ي آفرینش و عهد  مهوش، همان انسان برزخی و چند بعدي اساطیري است که با فلسفه

 وند است.امانت در پی 

 

 منابع 

 . تهران: مرکز. عرفان و رندي در شعر حافظ(. 1385آشوري، داریوش.)

 . تهران: مروارید. از این اوستا(. 1370اخوان ثالث، مهدي.)

 . تهران: یزدان.از رودکی تا بهار(. 1392ندوشن، محمدعلی.)اسالمی

 . تهران: سخن. صداي سخن عشق(. 1383انوري، حسن. )



 ( 45پیاپی) 1399، پاییز 3ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  216

 

. ي زندگی و شعر حافظمقاالتی درباره(. »عشق در اشعار خواجه«.  1350بختیاري، پژمان.)

 به کوشش منصور رستگارفسایی، شیراز: دانشگاه پهلوي. 

 . تهران: سخن. ي لب دریاشدهگم(. 1384پورنامداریان، تقی. )

 نخستان پارسی. . تهران: پژوهیي حافظ و حافظنامهدانش(. 1397جاسبی، عبداهلل. )

 غنی. تهران: زوار.  -. به اهتمام قزوینیدیوان اشعار(. 1374الدین محمد. )حافظ، شمس

 ، شیراز: نوید.  2و 1. جشناسیراهنماي موضوعی حافظ( 1388لی، کاووس.)حسن

 شناسی. . شیراز: بنیاد فارسدفتر نسرین و گل(. 1389ــــــــــــــــ . 

 ،  تهران: قطره.4و 1. جشوقشرح  ( 1394حمیدیان، سعید. )

 . تهران: معین.ذهن و زبان حافظ(. 1374الدین. )خرمشاهی، بهاء

 . تهران: نشر اساطیر.نقشی از حافظ(. 1380دشتی، علی.)

 . تهران: فرهنگ معاصر. واژگان توصیفی ادبیات(. 1382علی.)رضایی، عرب

 . تهران: علمی.ي جامآیینه(. 1374خویی، عباس.)زریاب

 . تهران: امیرکبیر.  ي رنداناز کوچه(. 1366کوب، عبدالحسین.)زرین

فارسی(.  1383کدکنی، محمدرضا.)شفیعی تا سقوط سلطنت.   ادوار شعر  از مشروطیت 

 تهران: سخن. 

 . تهران: سخن.قلندریه در تاریخ(. 1386.)____________________

 تهران: سخن. ،  3و 1. جاین کیمیاي هستی(.  1397.)_______________

 . تهران: فردوس.سیري در غزل فارسی(. 1369شمیسا، سیروس. )

 القاهره: دارالشروق. النقد االدبی، اصوله و مناهجه.(.  1990قطب، سیّد.)

مقدمه، تصحیح    اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید.(.  1393محمدبن منور میهنی.) 

 آگه. ، تهران:1کدکنی.جو تعلیقات محمدرضا شفیعی

 ،  تهران: توس.1. جمکتب حافظ (.1388مرتضوي، منوچهر. )

 


