

ارزشچندجانبهرديفدرشعرحافظ

دکتر يحیي طالبیان
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه اسالمیت *
چكیده
ردیف گوشه اي از موسیقی شعر است و باا اینهاه در مهمیاو موسایقی هاویاه و وزن اهمیات
بسیاري دارد  ،اغلب نقشها و کارکردهاي آن نادیده گروته شده است.
این مقاله می کوشد ،ابتدا با ارزیابی معاریفی کاه از ردیاف ارا اه شاده و باازگویی نارساایی
زمینه پژوهش نیز سودمند واه شود .از آنجا که ردیف منها در زباان وارسای وضاوري مووا
دارد و بسامد آن در زیبامرین و موسیقایی مرین غزلهاي وارسی از جمله غزلهاي واوظ  ،بسایار
چشمگیر است  ،در ادامه نقشهاي گوناگون ردیف از جمله نقش موسیقایی و معناایی آن را باا
موجه به غزلهاي واوظ پی می گیریم.
آمار انواع ردیفهاي وعلی  ،اسمی  ،گروهی  ،جمله اي  ،ضمیري  ،صافتی و وروای وااوظ ،
نیز وراهنجاري در ساخت ردیف و هاویه کاه نشاان از ناوعی شاگرد هناري اسات  ،از جملاه
مباوثی هستند که در این مقاله مورد بررسی هرار خواهند گروت.
1831 /9 /1
* دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات وارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
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بعضی از آنها  ،معریفی برگزیند که ضمن داشتن انسجام و ساادگی  ،جاام و ماان باودن  ،در
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کلید واژه  :ردیف  ،غزل  ،واوظ  ،وراهنجاري.
تعاريف رديف
هبو از اینهه ادیبان ایرانی  ،به بررسی عروض وارسی بپردازند  ،هاویاه در بسایاري ماوارد  ،باه
پیروي از سنت کتابهاي عروض عربی و بدون موجه به ردیف و موهعیتی که در مصراع یا بیات
دارد  ،معریف می شد .بدین معنا که در این معاریف  ،هاویه هسمتی از « آخارین » کلماه بیات
است و دیگر جایی براي معریف ردیف باهی نمی ماناد .هار چناد در هارون بعاد هام هارن
سیزدهم ) این بی موجهی دیده می شود  « :هاویه کلمه اي است که در آخر شعر واه شود و بر
آن شعر ممام گردد » .نجفقلی میرزا  :1812 ،ص)11
از میان معاریفی که در آن به ردیف هم اشاره اي شاده  ،معریاف شامي هایي رازي هارن
هفتم) است  « ،هاویت بعضی از کلمه آخرین بیت باشد به شرط آنهه کلمه بعینهاا و معناهاا در
آخر ابیات دیگر متهرر نشود  ،پي اگر متهرر شود  ،آن را ردیف خوانند و هاویات در ماا هباو
8


آن باشد » .شمي هیي رازي : 1811 ،ص )212
خواجه نصیر الدین طوسی هرن هفتم ) نیز در کتاب معیار االشعار خاود  ،در وصالی کاه در

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 4881

بیان وروف و ورکات هاویة « پارسیان » نوشته  ،اشاره اي به ردیف دارد  « :و آن ورووی باشد
یا کلمامی که بعد از رويماوصاول یاا غیار موصاول مهارر شاود در هماه هاواوی» .خواجاه
نصیرالدین طوسی :1819 ،ص )119
به این مرمیب خواجه نصیر  ،ورووی را که ما به عنوان « واروف هاویاه » و باا ناام خارو ،
مزیااد و نااایره ماایشناساایم و بعااد از روي آخاارین واارف اصاالی هاویااه) مهاارار ماای شااوند:
«ردیف» نامیده است و ورف وصو را در صورت متحرك بودن جازو ردیاف مای داناد  « :و
اولی آنهه هر چه بعد از روي و وصو آید ،جمله از وساب ردیف شامرند و همنناین وارف
وصو را چون متحرك شود از وساب ردیف شمرند  ».همان  ،ص)119
در « ودای السحر » نیز نزدیك به همین معنا آمده است  « :ردیف کلمه اي باشد یا بیشتر که
بعد ورف روي آید در شعر پارسی و این شاعر را اهاو صانعت ماردف خوانناد » .وطاواط ،
 : 1812ص )99

ارزش چند جانبه رديف در...

دکتر شفیعی کدکنی نیز معتقدند که می موان این وروف مزید  ،خرو و ناایره ) را از ایان
نظر که پي از ورف اصلی هاویه روي ) مای آیناد ،ناوعی ردیاف باه شامار آورد .شافیعی
کدکنی :1831 ،ص)121
ردیف در لغت به معنی سواري است که پي سواردیگربریك اسب مینشیند .پادشاه، 1818 ،
)2192 : 1در این صورت  ،رابطه مفهوم لغوي ردیف با معنی اصاطالوی آن مشا م مای
شود  .چون ردیف هم پي از هاویه در شعر می نشیند.
در بعضی ورهنگها مثو برهان هاط

هرن یازدهم ) نامی از ردیف نیست .در ورهنگ آنندرا

به معنی لفظی مهرر است که در آخر مصراعها و ابیات می آید .همان)2192،
در ورهنگ مصاوب  ،ردیف چنین معریف شده است  « :کلمه یا کلمامی مستقو از هاویاه کاه
پي از آن به لفظ و معنی یهسان مهرار گردد و شعر در معنی به آن محتا باشد » مصااوب ،
 ،1831ذیو ردیف) که نزدیك است به معریفی که شمي هیي به صاورت جداگاناه از ردیاف
ارا ه داده است. 1
معریف ردیف در کتابهاي عروض و هاویه و ونون ادبای کاه در دوران معاصار ماألیف شاده،
چنین است  « :کلمامی که در پایان مصراعها و بیتها عیناً مهرار می شوند و معنای واوادي نیاز
دارند ؛ ردیف نامیده می شوند » .اومدنژاد:1891،ص  )29یاا ایان معریاف از دکتار وویادیان
:1892ص )1111
بعضی از این معاریف نارسایی هاایی نیاز دارناد  ،مثاو هماین معریاف اخیار کاه در آن باه
خصوصیات لفظی ردیف هیچ اشاره اي نشده است  ،یا این معریف  « :هاویه یك یا چند وارف
مشابه آخرین کلمه بیت است و اگر کلماه اي در آخار ابیاات مهارر شاود  ،آن را ردیاف ناام
نهاده اند و وروف هاویه در ماهبو آن هرار دارد » .مسگر نژاد  : 1891 ،ص)191
در این معریف « جاي » ردیف به درستی مش م نیست .در واه اشاره اي به وجود ردیاف
در پایان مصراع نشده است و معلوم نیست این کلمه مهرر باید چه ویژگیهایی داشته باشاد ماا
نام ردیف بر آن اطالق گردد .هر چند ویژگیهاي کامو هاویه و جایگاه آن نیز در ایان معریاف
مش م نیست )
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کامیار  « :ردیف  ،مهرار یك یا چند کلمه هم معنی بعد از واژه هاویه است» .وویادیان کامیاار،
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ضمناً این معاریف دامنه شمول ندارد و شاید یهی از علو این بای ماوجهی آمی اتن معریاف
هاویه و ردیف است ،هر چند این موضوع نمی مواند دلیو خوبی براي این بی موجهی باشاد .از
این میان به نظر می رسد معریف دکتر و شناس از ردیف  ،کاملتر از بقیه معاریف اسات و باا
موجه به همه ویژگیهاي ردیف ،نگاشته شده است ومی مواند در پژوهش ما مفیاد واها شاود :
« ردیف همگونی کاملی است که از مهرار یك عنصر دساتوري یگاناه واژه ،گاروه  ،بناد یاا
جمله ) با موالی یهسان و با نقشاهاي صاومی  ،صاروی  ،نحاوي و معناایی 2یهساان در پایاان
مصاری یا ابیات شعر و بعد از واژه هاویه پدید می آید» .و شناس  : 1891 ،ص)12
پیشینه رديف
ردیف در شعر وارسی سابقه اي طوالنی و اهمیتی بسیار دارد  .وتی هبو از آورینش آنهه شاعر
به زبان ادبی ،در مرانه هاي عامیانه  ،ردیف به چشم می خورد  .در یهای از مراناه هااي ماردم
خراسان در هجو اسدبن عبداهلل  ،والی خراسان که در هرن دوم هجري سروده شده  ،ردیاف را
41


می موان مشاهده کرد.
از ختالن آمذیه
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آبار باز آمذیه

بااارومبااااه آمذیه
خشك نزار آمذیه نامو خانلري:1819،ص )83

اما در شعر دیگر ملو مثو ورانسه و انگلیسی ردیف وجود ندارد و در شعر مرکی  ،ما پیش از
هرن  18میالدي سابقه ندارد و مش م است که از ادب وارسی به آنجاا راه پیادا کارده  ،زیارا
شعر مرکی مقلید شعر وارسی است  ،هم از نظر مضامین و هام از نظار هاویاه و ردیاف و وزن
شعر .شفیعی کدکنی :1831 ،ص )128
در شعر عرب هم ردیف به معناي واهعی وجود ندارد و منها در شعر شاعران معاصار عارب
نوعی ردیف دیده می شود .صاوب « ودای السحر » می گویاد  « :عارب را ردیاف نیسات ،
مگر متحدثان که به مهلف بگویند و و ر خوارزم زم شري را رومه اهلل علیه هطعاه اي دیادم
در مدح خوارزمشاه و لقب معروف او را ردیف کرده بر منوال عجم و مطل هصیده این است :
الفضو وَصَّله عالء الدوله

و المَجْدُ اَثَلَّهُ عالء الدوله » وطواط :1812،ص)99

چنانهه می بینم ردیف در شعر عرب با نوعی مهلف همراه است ،اما در شعر وارسی ب شای
از شعر است و به ویژه با نسج غزل پیوندي طبیعی دارد .زیبامرین و موسایقایی مارین غزلهااي

ارزش چند جانبه رديف در...

وارسی از ردیف بهره مندند و به هول دکتر شفیعی کدکنی هر چه غزل کاملتر می شود  ،بساامد
ردیف هم در آن باالمر می رود شافیعی کادکنی :1831 ،ص )189؛ زیارا « شاعر غناایی بیاان
موسیقایی هیجان در زبان است »؛ ولك  : 2 ،1891 ،ص )91؛ باه عباارت دیگار  ،در غازل
عواطف و اوساسات ش صی گویند ،بسیارمهم اسات واندیشاه هااي او نیاز در خادمت ایان
عواطفند .این هیجانات به کمك موسیقی شعر که ردیف گوشه اي از آن است  ،خواننده را هار
چه بیشتر با خود همراه می کند .لحظات شاعرانه در او خود با موسیقی  ،پیوندي جداناشدنی
دارند .یوهان گومفریدهردر  ، )1318-1911شعر غنایی را بیان کامو عاطفه یا باز نماایی زباان
به خوشنوامرین وجه می داند .ولك :1 ،1898 ،ص )211
تنگناي رديف
درست است که انت اب یك کلمه  ،گروه یا جمله به عناوان ردیاف در شاعر اماري اختیااري
است  ،اما مهرار آن ما پایان ،محدودیتهایی را نیز براي شاعر ایجاد می کند .ممهن است اندیشة
شاعر را در منگنا هرار دهد  ،به طوري که شاعر مجبور باشد ما پایان شعر مضمونهایی مهاراري
را منها  ،بر اساس ردیف بیاورد و این در والی است که م یلش هم در هید و بناد هارار گروتاه
است.
ظاهر می شود » .وطواط :1812 ،ص  )31اما واهعیت امر این اسات کاه ردیاف در بسایاري از
هصاید  ،منها اسباب پرگویی شاعر را وراهم می آورد و عدم مواو معناي آن با هاویاه  ،شاعر را
متهلف و مالل آور خواهد کرد.
شاعران هنرمند  ،با وجود همین هیود شعر ،خود را به عالیترین مرامب زیباایی مای رساانند ؛
مثالً ردیف در شعر شاعري چون واوظ و سعدي آن چنان طبیعی با هاویه و دیگر اجزاي شاعر
پیوند می خورد که اگر نباشد  ،شعر آنها به روشنی چیزي کم خواهد داشات .وتای مای ماوان
گفت گاهی همین محدودیت هاست که شااعر را در انت ااب « دهیا » مضاامین و مرکیباات و
استعارات زیبا یاري می رساند.
بررسي کارکردهاي رديف با توجه به غزلهاي حافظ
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رشید وطواط می گوید  « :وهوف طب شاعر و بسطت او در س ن به بربستن ردیاف خاوب
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.4نقش موسیقايي وصوتي
مهمترین نقش ردیف  ،هبو از هر چیز نقش موسیقایی و صومی آن است .مهرار منظم الفاظ هم
شهو و هم صدا بعد از هاویه  ،بیشتر زیوري شنیداري است که ماثیر صومی هاویه را نیاز اوازون
خواهد کرد و لذت موسیقایی اي را که از آهنگ کلمه اي در ابتداي شعر داریام  ،باه صاورت
پیوسته ما آخر شعر  ،در ذهن ما مهرار و مثبیت می کند .مقایسه دو شعر در یك وزن ،که یهای
منها هاویه دارد و دیگر عالوه بر هاویه از ردیف هم برخوردار است  ،نشان می دهاد کاه ردیاف
چه اندازه در اوزایش موسیقی شعر موثر است.
شایان باه یاادآوري اسات کاه یهای از نقشاهاي موسایقایی ردیاف  ،همانناد هاویاه جاذب
مش صترین صامتها و مصومهاي آن در یاك بیات اسات .روشان اسات کاه وهتای واروف و
ورکامی با بسامد باال  ،در یك بیت با یهدیگر همنوا شاوند  ،چاه انادازه در گوشانوازي شاعر
مؤثرند . 8این مطلب به نحو بسیار چشمگیري در دیوان واوظ هابو مشاهده است.
41


دکتر شفیعی کدکنی نیز معتقد است ،رابطه اي که میان هاویه و ردیف و دیگر کلماات  ،از
لحاظ مشابه صومی یا وودت آوایی وجود دارد  ،به عنوان یك اصو در سراسار دیاوان وااوظ
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هابو بررسی است .شفیعی کدکنی  :1831 ،ص )189در مثالهاي زیار مای ماوان رابطاه آوایای
ردیف با بقیه اجزاي بیت را به خوبی مشاهده کرد:
]ش[:ايهمهشهو مو مطبوع و همهجايمو خوش

دلم از عشوه شیرین شهر خاي مو خوش
دیوان  ،ص )198

]ب[ :خاك کويمو بهصحااااراي هیاااامت وردا

همه بر ورق سر از بهااار مباااهات بریم
دیوان  ،ص )289

]چ[:گر مااناز باغمو یاك میوه بنینم چه شود

پیااش پاااایی به چراغ مو ببینم چه شود
دیوان  ،ص )181

]ق[ :رویااا خیاو خیالیااام و همنشین شهیب

هریااان آماااش هجران و هم هران وراق
دیوان  ،ص)212

]ن[ :دوستاان جاااان داده ام بهر دهانش بنگرید

کوبه چیزي م تصر چون بازمیماند زمن
دیوان  ،ص )299

]خ[ :گوي خوبی بردي از خوبان خُلخّ شاد باش

جاام کی سرو طلب کاوراسیاب انداختی

ارزش چند جانبه رديف در...

دیوان  ،ص )811
]گ[ :گردیگرت بر آن در دولاااات گاااذر بود

بعد از اداي خدماات و عارض دعا بگو
دیوان  ،ص )239

]ش وخ[:به غفلت عمرشدواوظ بیابا ما بهمی انه

کهشنگوالنخوشباشتبیاموزندکاری وش
دیوان  ،ص )99

]د[ :دلم خاازانه اساااااارار بود و دست هضا

درش بباست و کلیاادش به دلستانی داد
دیوان  ،ص )99

]ز و س[  :به سرسبز مواي سرو کهگرخاك شوم

ناز ازساار بناه و سایه برین خاك انداز
دیوان  ،ص )199

]اي [ :با ماو آن عهااد که در وادي ایمن بستیم

همنو موسی ارنی گوي به میاقات باریم
دیوان  ،ص )289

.1وحدت بخشیدن به افكار و تخیالت شاعر
ردیف می مواند از گسی تگی و پراکنادگی اوهاار شااعر بهاهاد و آنهاا را در جهتای خااص
هدایت کند و در واه « یاریگر » شاعر در امر سرودن باشد .این امر به ویژه در غزلهاي وارسی
که برخی ابیات آنها از بقیه مستقلند  ،می مواند سودمند اوتد.
عواطف خود را با محوریت ردیف سازماندهی مای کناد .ماثالً ردیاف « ابارو » در غازل 112
دیوان واوظ  ،موجب شده  ،مفاهیم شعري ما آخر غزل پیرامون زیبایی « چشم و ابارو و روي»
معشوق بگردد:
مراچشمیاستخوناوشان زدستآن کمانابرو

جهانبيوتنهخواهد دید ازآن چشم واز آن ابرو

غالم چشم آن مُرکمکهدرخواب خوشمستای

نگارین گلشنشروياست و مشهینسایهبانابرو

هاللی شاد منم زین غم که با طغراي ابرویش

کهباشدمه که بناامایااد زطاااق آسماان ابرو...

.8ايجاد مفاهیم و ترکیبات جديد در شعر
ردیف همان گونه که والت مفرهة اوهار شاعر را معدیو می کند و آنها را در جهت خاصی هرار
می دهد  ،به همان نسبت می مواند مفهر پیرامون معانی جدید را به صورت ظریفتري در ذهان
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شاعر گسترش دهد .وهتی کلمه اي در ذهن شاعر به عنوان ردیف جاي می گیرد  ،مضامونهاي
جدید  ،هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرهه می زند و نقاط مبهم ذهن و اندیشة شاعر ماا پایاان
شعر به صورت مدریجی کامو خواهد شد .ضمن اینهه همراه با این مفاهیم جدید  ،معبیارات و
مرکیبات خیال انگیزي نیز شهو خواهد گروت:
در وواي عش مو مشهور خوبانم چو شم

شب نشینکوي سربازان و رندانم چو شم

روز وشب خوابم نمیآید به چشم غم پرست
رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شاد

بي که در بیماري هجر مو گریانم چو شم
همننان در آمش مهر مو سوزانم چو شما

گاار کمیات اشاك گلگونام نبودي گارم رو

کیشدي روشنبه گیتی راز پنهانم چو شم

در میان آب و آمش همننان سرگارم مواست

ایاندل زار نااازار اشااك بارانم چو شم

در شاب هجااران مرا پروانه وصلی ورست

ورنهاز دردت جهانی را بسوزانمچو شم ...
دیوان  ،ص )199

ردیف « چو شم » در این غزل محور م یالت شاعر هرار گروتاه و مفااهیم جدیادي را باه
ذهن شاعر القا کرده است .کو غزل ،بیان صفات این عاش « چو شم » است :مشاهور خوباان


مقراض غم بریده شدن و همننان در آمش مهر سوزان بودن  ،کمیات اشاك گلگاون گارم رو
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بودن  ،شب نشین کوي سربازان و رندان بودن  ،در بیماري هجر گریان بودن  ،رشاته صابر باه
بودن  ،در میان آب و آمش بودن و  ....همه وجه شبه هایی است که در رابطه با ردیف به ذهان
شاعر آمده است.
خالهیت در مشبیهات و استعارات نیز گاهی بر دوش ردیفاست ؛ مرکیب «آب مراب آلوده »
در این بیت واوظ دلیلی بر این مدعاست :
پاك و صاوی شو و از چاه طبیعت به درآي

کاااه صفاایی ندهاد آب مراب آلوده
دیوان،ص)298

که استعاره اي زیبا از وجود « انسان » است و با موجه به ردیف « آلوده » ،ایجاد شده است.
مقابو مشبیه « آشیان وراق » با مشبیه بدی « هواي وصال »  ،نیز مشبیه زیبااي « زورق صابر »
در کنار « بادبان وراق » در ابیات زیر  ،با موجه به ردیف وراق ایجاد شده است:
چگونه باااااز کنم بااال در هواي وصال

که ری ت مرغ دلم پَر در آشیان وراق

کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

وتاااد زورق صباارم زبااادبان واراق
دیوان  ،ص)211

ارزش چند جانبه رديف در...

.1ايجاد وحدت بین سراينده و خواننده
وهتی خواننده در یك شعر می مواند از بیات دوم  ،در ماوهعیتی خااص  ،کلماه یاا عباارمی را
ودس بزند  ،خواه ناخواه خود را با شاعر در آورینش شعر  ،شریك می پندارد و لذت بیشتري
می برد .هر چه مضمون شعر غنایی مر و گروهة ردیف بزرگتر باشد  ،امحاد شاعر با خواننده یا
شنونده بیشتر است  .در این والت شنونده در متن ماجراست ،پاي شاعر ماأثیر بیشاتري در او
خواهد داشت .متحدین  ، 1881:ص)819
نسیم صباااح سعادت بدان نشان که مو دانی
مو پیك خلوت انسی و دیاااده بر سر راهت

گذربه کوي والن کن در آن زمان که مودانی
به مردمی نه به ورمان چنان بران که مو دانی

بگو که جان عزیزم زدست رواات خااادا را

ز لعو روح وزایاش بب ااش آن که مو دانی
دیوان  ،ص)883

ردیف « که مو دانی » خواننده را در متن غزل هرار می دهد و خواننده در پایان هر بیت ،بعاد
از سهومی کوماه زمزمه می کند ... « .آن که مو دانی »
.1برجسته سازي تصوير و مضمون
ردیف از نگاهی دیگر  « ،مهرار آوایی کامو » به شمار می رود و مانند انواع مهرار ارزشهاي
خاص خود را داراست .یهی از اهداف مهرار  ،برجسته سازي است .شااعر مای مواناد باراي
این در والی است که اگر آن واژه یا جمله  ،در وسط کالم یا اول کاالم مهارار شاود  ،چنادان
جلب نظر نمی کند .ولی موهعیت خاص ردیف در پایان شعر و مهثی که بعد و گااهی هباو از
آن ایجاد می شود  ،ماکید و ممرکز را بر روي آن بیشتر می کند .این موهعیت مهاانی  ،چناان
که هبالً گفتیم در مورد هاویه هم وجود دارد)
اي خُاارّم از وااااروغ رخت الله زار عماار

بازآ که ری ت بی گو رویت بهار عمر

از دیده گر سرشك چو باران چهد رواست
اینیك دو دم کاااه مُهلت دیدار ممهن است

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر
دریاااب کار ما که نه پیداست کار عمر

ما کاااای صبااااوح و شهر خواب بامداد

هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر ..
دیوان  ،ص )191
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هرار گروتن واژة « عمر » در جایگاه ردیف  ،مش م بیشتري به آن ب شیده است و موجاب
موجه بیشتر ما به این واژه می شود.
.1ايجاد تقارن ديداري و شنیداري
لذمی که از ردیف می باریم ،گذشاته از خوشانوایی آن  ،در یهساانی شاهو نوشاتاري آن نیاز
هست .چشم ما ما پایان شعر از این مناسب دیداري که به وسیله ردیف ایجااد شاده ،اوسااس
خشنودي می کند:
روي بنماي و وجود خااااودم از یاد ببر

خرماااان سوختگان را همه گو باد ببر

ما چو دادیااام دل و دیاده به طووان بال
زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات

گاااو بیااا سیو غم و خانه زبنیاد ببر
اي دل خام طم این س ن از یاد ببار

سینه گو شعله آمشهده وارس بهااااش

دیده گااو آب رخ دجله بغداد ببر …
دیوان  ،ص)119
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هرینه هاي دیداري و شنیداري ردیف « ببر » هر دو در ذهن ما ماثیر مای گاذارد و در نتیجاه



عالوه بر سهم گوش  « ،هسم چشم » را هم دریاوت می کنیم .در واه هر نوع مناسب و هریناه
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اي میان اجزاء پراکنده وودمی پدیاد مای آورد کاه ادراك مجماوع اجازا را ساریعتر و آساانتر
می کند و همین نهته ،سبب اوساس آسایش و لذت میشود .نامو خانلري  : 1819 ،ص)211
 .7القاي مفهوم خاص
غیر از اینهه باید موجه داشت ردیف با مفهوم شعر هماهنگی داشته باشد  ،خود ردیاف هام از
لحاظ مضمون و القاي والت عاطفی شاعر بسیار ارزشمند است .شاعر موانا به گزینای هاویاه و
ردیااف و وساان اسااتفاده از مقااام و موساایقی آنهااا در شااعر  ،در انتقااال معناای بهااره
میگیرد .یوسفی  :1899 ،ص )211در شعر واوظ اغلب  ،ردیفهاي اسمی  ،گروهی و جمله اي
در القاي چنین واالمی موثرند .گویی این عصاره عواطف شاعر است که در ردیاف جلاوه گار
شده:
باااای مهاار رخت روز مرا نور نماندست

وز عمااار ماارا جز شب دیجور نماندست

هنگاااام وداع مااااو زباي گریه که کردم

دور از رخ مااو چشااام مرا نور نماندست

ارزش چند جانبه رديف در...

میااروت خیااال مااو زچشم من و میگفت

هیهااات از این گوشه که معمور نماندست

وصو مو اجو را ز سرم دور همی داشت

از دولات هجااار ماو کنون دور نماندست
دیوان  ،ص )23

مهرار ردیف ماریك « نماندست » در کنار اجزاي دیگر این شعر  ،عجز و درماندگی شاعر را
از محنت هجران یار نشان می دهد .دیگر هیچ چیز براي شاعر عاش ) در واراق یاار

«

نمانده است » .وتی صبر که منها چاره هجران بوده  ،مقدور « نمانده است»:
صبااارست مرا چارة هجران مو لیهااان

چون صبر موان کرد که مقدور نماندست

سهومی که هنگام خواندن شعر  ،بعد از کلمه هاویه و هبو از ردیف ایجاد می شود ،در مشدید
این وضاي یأس آور و محزون بسیار موثر است.
در غزل دیگري از واوظ  ،با ردیف جمله اي « این همه نیسات » ماواجهیم کاه وهار اصالی
واوظ را در این غزل در بر دارد:
واصاو کارگه کون و مهان این همه نیست
ازدل وجان شرفصحبت جانانغرض است

بادهپیاش آر که اسباب جهان این همهنیست
غرضایناست وگرنهدل وجاناینهمهنیست

منت سدره و طوبای ز پای سایاه مهش

که چوخوشبنگريايسرورواناینهمهنیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

ورنهباسعی و عمو باغ چنان این همه نیست

پناج روزي کاه در این مروله ورصت داري

خوش بیاساي زمانی که زمان این همه نیست

ممام معانی و اجزاي شعر به لنگر کالم که می رسند ،ناگهان رنگ می بازند و بی اعتبار می-
شوند ؛ کارگه کون و مهان با این همه عظمت به هیچ انگاشته می شود  ،وتی اساباب جهاان ،
دل و جان  ،سدره و طوبی و باغ جنان  ،زمان و در واها هماه چیزهاایی کاه ارزشامند ملقای
می شوند  ،ناگهان در جایگاه ردیف ارزششان نفی می شود  :این همه که می گویند نیست  ،باا
این آب و مابی که از آن ورف می زنند نیست و این جان کاالم وااوظ اسات کاه بارهاا آن را
مهرار می کند.
در غزلی دیگر  ،مفهوم رندانه و گستاخانة ردیف « یعنی چه » وضاي اعتراض آمیز و شگفتی
ایجاد کرده است:
ناگهاااان پااارده بااارانداختااه اي یعنی چه

مست از خانه برون ماخته اي یعنی چه

زلف در دست صبا گوش به ورمان رهیب

اینننین با همه در ساخته اي یعنی چاه
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شااااه خوبااااانی و منظاااورگدایان شده اي

هادر ایااان مرمبه نشناخته اي یعنی چه

نه سااار زلااف خود اول مو به دستم دادي

باااازم از پااي در انداخته اي یعنی چه

س ناات رمااز دهان گفت و کمر سر میان

وز میاااان میغ به ما آخته اي یعنی چه

هار کي از مهرة مهر مو به نقشی مشغول

عاهباات بااا همه کج باخته اي یعنی چه

واوااظا در دل منگات چااو وااارود آمد یار

خاااانه از غیاار نپرداختاه اي یعنی چه
دیوان  ،ص )291

گستاخانه بودن این ردیف ،زمانی شگفت انگیز می نماید که بدانیم با یاك غازل عاشاقانه –
عاروانه روبرو هستیم و عاش عارف که اغلب در مقام نیاز است  ،در سراسر ایان غازل جاز
بیت آخر که خود را متهم می کند ) یك لحظه هم از پرخاشگري باز نمیایستد.
رندي واوظ در ردیف جمله اي « بهتر از این » بهتر خود را می نمایاند :
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می وهاان بر صف رندان نظري بهتر از این

باااردر میهاااده می کن گذري بهتر از این

در واا مااان لبت این لطف که می ورماید

س ت خوب است و لیهن هدري بهتر از این

آنهه وهارش گااره از کاااار جهان بگشاید

گاااودرایاان کار بفرما نظري بهتر از این

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشا

گفتم اي خواجه عاهو هنري بهتر از این...
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دیوان  ،ص )299

می بینیم که چگونه اندیشه و م یو واوظ با بیان هدرممند او همراه می شود و به ود اعالي
زیبایی می رسد .در این میان ردیف آهنگین « بهتر از این » عالوه بر آنهه لحن شعر را مقویات
می کند  ،به صورت دغدغه اي رندانه به ویژه در سه بیت اول) مهرار می شود.
ردیف دیگري که بر مسلك رندانه واوظ ماکید دارد  ،ردیف « روت  ،روت » است  ،واوظ از
سویی مَرارمها و س تیهاي راه عش را بر می شمرد و از سوي دیگار  ،ماا را باه محماو صابر
دعوت می کند .اما مهرار و ماکید بر واژه « روت»  ،بی اهمیت شمردن ماللتها و کادورمهاي راه
عش و صاوی بودن ضمیر رندان از این رنجشهاست .در مسلك او « ووا مای کنناد و مالمات
می کشند و خوشند »  ،همه چیز هابو ب شودن است  ،پي هر چه برسر پاکبازان روت  ،روت
گرزدست زلاف مشهینات خطایی روت روت
برق عش از خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت

ورزهنادوي شماا برما جفاییروتروت
جاورشاه کامران گربرگدایی روت روت

در طریقت رنجاش خاطار نباشد مای بیار

هرکدورتراکهبینیچونصفاییروتروت

ارزش چند جانبه رديف در...

عش باازي را محماو بااید اي دل پاي دار

گر ماللی بودبود وگر خطاییروت روت
دیوان  ،ص )83

در باهی غزلهاي واوظ هم  ،ردیف جایگاه موسیقایی  ،بالغای و معناایی خاود را وفاظ کارده
است و ردیفهایی چون ،چه شود  ،بی چیزي نیست  ،نیست که نیست  ،غریب  ،وراق  ،هناوز ،
خجو  ،به من آر  ،خوش است  ،ویرت آمد  ،که مو دانی  ،دریغ مدار  ،غم م اور و  ...نشاان
می دهد که چگونه شاعري با خالهیت بی نظیر خود  ،وهر اصلی و محوري خود را در جایگاه
ردیف می نشاند و با وفظ نقش موسیقایی آن  ،بر آننه می اندیشد و اوساس می کند  ،ماکیاد
بیشتري می ورزد.
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انواع رديف در شعر حافظ
طب بررسی در دیوان واوظ  ،مشاهده شد که از  198غزل دیوان مطاب چاپ هزوینای) 823
غزل داراي ردیف 1هستند  ،یعنی ودود  %19غزلهاا .از ایان معاداد  229غازل داراي  ،ردیاف
وعلی هستند 9 .ردیف نیز اسمی است  ،همنناین  11ردیاف ضامیري  3 ،ردیاف صافتی 8 ،
ردیف هیدي  9 ،ردیف وروی  28 ،ردیف گروهی گروه اسمی یا گروهی که نه جملاه اناد و
نه گروه اسمی ) و  29ردیف جمله اي در دیوان وجود دارد.
مطاب این آمار  ،ردیفهاي وعلی  ،بیشترین معداد را در میان انواع دیگر ردیفهاي واوظ دارناد
و ودود  %91غزلهاي مردّف او را در بر می گیرند .از این معداد  ،اوعال مام بیش از اوعال ربطی
هستند.یعنی ودود  111مورد وعو مام و  19مورد وعو ربطی.
افعال تام از اين قرارند:
انداخت  1مورد  ،بسوخت  1مورد ،برخاست  1ماورد  ،ببسات  1ماورد  ،اوتادسات  1ماورد ،
11


نماندست  1مورد  ،دانست  2مورد  ،داشت  1مورد  ،نداشت  1مورد  ،روت 2مورد  ،بروات 1
مورد ،گروت  1مورد  ،گفت  1مورد  ،می ورستمت  1مورد  ،میرمت  1مورد ،نفرستاد  1مورد ،
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اوتاد  2مورد  ،داد  2مورد  ،آرد  1مورد  ،دارد  11مورد  ،ندارد  2مورد  ،ببرد  2ماورد  ،کارد 9
مورد  ،نهرد  8مورد  ،می کرد  1مورد  ،خواهم کرد  1مورد  ،نتوان کرد  1مورد  ،موانی کارد 1
مورد  ،آورد  2مورد  ،می آورد  1مورد  ،گیرد  1مورد  ،نمی گیرد  1ماورد  ،انادازد  1ماورد ،
نمی ارزد  1مورد  ،زد  2مورد  ،موان زد  1مورد  ،آمد  1مورد  ،باز آمد  1مورد  ،داند  1مورد ،
بماند  1مورد  ،ن واهد ماند  1مورد  ،داند  1مورد ،زدند  1مورد ،گیرند  1مورد  ،کند  1مورد ،
بهند  2مورد  ،نمی کند  1مورد  ،کنند  8مورد  ،می کنند  2ماورد  ،بگشاایند  1ماورد  ،رود 2
مورد  ،برود  1مورد  ،نرود  2مورد  ،می رود  1مورد  ،نمی دهد  1مورد  ،آید  2ماورد  ،برآیاد
 2مورد  ،بازآید  2مورد  ،نمی آید  1مورد  ،رسید  1مورد  ،شنید  1مورد  ،کنید  1ماورد  ،بیاار
 1مورد  ،ببرد  1مورد  ،گیر  1مورد  ،انداز  2مورد  ،ب ش  1مورد  ،بایدش  1ماورد  ،کاردم 1
مورد  ،می زدم  1مورد  ،دارم  1مورد  ،برخیزم  1مورد  ،میزنم  1مورد  ،کنم  8مورد  ،وهانم 1
مورد  ،می کنم  1مورد  ،نمی کنم  1مورد  ،می بینم  1مورد  ،نمی بینم  1مورد  ،بردم  1مورد ،
روم  1مورد  ،نهاده ایم  1مورد  ،آمده ایم  1مورد  ،طلبیم  1مورد  ،گفتایم  1ماورد  ،نهاادیم 1

ارزش چند جانبه رديف در...

مورد  ،بریم  1مورد  ،اندازیم  1ماورد  ،کشایم  1ماورد  ،نهنایم  1ماورد  ،بگاردان  1ماورد ،
بازرسان  1مورد  ،کن  1مورد  ،بشهن  1مورد  ،بباین  1ماورد  ،بگاو  1ماورد  ،زده  1ماورد ،
آمده اي  1ماورد  ،اناداختی  1ماورد  ،آمادي  1ماورد  ،داري  1ماورد  ،مای داري  2ماورد ،
می کشی  1مورد  ،نهنی  1مورد  ،کنی  1مورد  ،نمی کنی  1مورد.
وعلهاي مامی که در جایگاه ردیف هرار گروته اند  ،بایش از دو برابار اوعاال ربطای هساتند ،
اوعال مام  ،پویایی بیشتر دارند و شعر را از والت سهون و جمود بیرون می آورناد ،اماا اوعاال
ربطی ویات و ورکت اوعاال ماام را ندارناد و بیشاتر وضاایی مجریادي و انتزاعای را متباادر
می کنند.
افعال ربطي که در شعر حافظ در جايگاه رديف قرار دارند  ،شامل اين مواردند:
_َست  21مورد  ،نیست  9مورد  ،باد  1مورد  ،مباد  1مورد  ،باشد  1مورد  ،شد  1مورد  ،نشاد
 1مورد  ،بود  9مورد  ،نَبوُد  1مورد ،نبود  1مورد ،بُوَد  1مورد  ،شود  1مورد  ،نشود  1ماورد ،
باش  2مورد  ،می باش  2مورد  ،شدم  1مورد  ،بودي  2مورد  ،باشی  2مورد  ،شوي  1مورد.
رديفهاي اسمي حافظ نیز از اين قرارند:
معداد ردیفهاي اسمی نسبت به ردیفهاي وعلی در شعر واوظ  ،بسیار کم است .این نوع ردیفها،
اگر چه ورکت و ویات ردیفهاي وعلی اوعال مام ) را ندارند ارزش آنها را نمی ماوان نادیاده
گروت .چون واژگانی در این مهان هرار می گیرند که معموالً دغدغه و وهر اصالی شااعر را باا
خود ومو می کنند و در انتقال عواطف شاعر بسیار موثرند.
رديفهاي ضمیري :ضمایر ش صی منفصو از هبیو من  1مورد  ،ما  2مورد  ،شما  1ماورد  ،ماو
 1مورد  ،او  1مورد  ،و ضمیر مشترك خویش  1مورد.
صفتها و قیدهايي که در جايگاه رديف قرار گرفتهاند شامل اين مواردند:
چند  1مورد  ،دگر  1مورد  ،خوش  1مورد  ،به  1مورد  ،آلوده  1مورد  ،اولی  1مورد ،خجو 1
مورد  ،غریب  1مورد  ،کجا  1مورد  ،باز  1مورد  ،هنوز  1مورد.
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دوست  8مورد  ،ورخ  ،وراق  ،چشم  ،وسن  ،ابرو  ،عمر ،هر کدام یك مورد.
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تكرار رديفهاي حرفي نیز چنین است  :را  9مورد  ،هم  1مورد ،نیز هم  1مورد.

رديفهاي جمله اي و گروهي :
موسیقی زیبا و پر طنین شعر واوظ  ،در بسیاري موارد  ،مرهون ردیفهااي جملاهاي و گروهای
است :ردیفهاي جمله اي از این هرارند:
چه واجت است  ،هوس است  ،الغیاث  ،خوش است  ،نیست که نیست  ،این همه نیست  ،مو
بی چیزي نیست  ،روت روت  ،خوش نباشد  ،را چه شد َ_.ست کاه باود  ،چاه شاود  ،دریاغ
مدار ،به من آر  ،غم م ور  ،ما را بي  ،که مپرس  ،چه خواهد بودن  ،موانی کارد  ،یااد بااد ،
کجاست ،با اوست ،اوست ،کیست ،که مو دانی  ،به درآیی  ،می ورستمت  ،می رمت  ،چه کنم.
وجود وعو در ساختمان این نوع ردیفها  ،ورکت بیشتري به شاعر مای ب شاد .ضامناً چاون
وضاي بیشتري از شعر را اشغال می کنند  ،با مهرار آنها  ،خوانندة شعر  ،صمیمیت بیشاتري باا
11


سراینده اوساس می کند.
بعضی از ردیفهاي گروهی گروههاي اسمی یا گروههایی که از مرکیب ورف اضاوه با اسام
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یا ضمیر یا از مرکیب ضمیر و وعو ساخته شده اند ) از این هرارند:
مو خوش  ،چو شم  ،زمن  ،بهتر از این  ،ازو  ،یعنی چه  ،ما نرسد  ،مو بود  ،ما اوتد  ،مو بااد ،
مو بست  ،من است.
در ردیفهاي جمله اي و گروهی چون کلمات بیشتري مهرار می شود  ،موسیقی کنااري شاعر
نیز به همان نسبت غنی مر خواهد بود.
فراهنجاري در رديف
در ساختار متداول شعر سنتی  ،اشعاري که از ردیف بهره مندند  ،می بایاد ردیاف در آنهاا باه
صورت کامو و در پایان بیت یا مصراع ) مهرار شود و هبو از آن هاویه هرار گیرد و این هاعده
باید ما پایان شعر رعایت شود.
البته برخی شاعران از این هنجار متعارف ساخت هاویه و ردیف سر می پینند  ،ماثالً ممهان
است شاعر غزلی را با ردیف شروع کند  ،اما در ابیات بعدي آن را واذف کناد ،گااهی چناد
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بیت را بدون ردیف می سراید ،ولی در چند بیت بعدي واژه هایی یهسان را بعد از هاویه مهرار
می کند .گاهی نیز هاویه و ردیف با هم مرکیب می شوند .این چنین هنجار شهنیهایی در شاعر
شاعري چون موالنا که در لحظه سرایش  ،عواطف درونای اش مهاار ناشادنی اسات ،بایش از
شاعران دیگر دیده می شود  .ضمن اینهه نقصانی از لحاظ موسایقی و وزن در شاعرش ایجااد
نمی شود و این  ،هنر موالناست .خلیلی جهانتیغ  :1831 ،ص. )33
واوظ نیز با اینهه دهت زیادي در باز نگریستن اشعارش داشته  ،گاهی این هنجارها را در هم
می شهند  ،او اسیر این هواعد نمی ماند و به راوتی عاطفه و خیال خود را از این منگنا ورکت
می دهد  ،شاید هم به این وراهنجاري ها به چشم نوعی صنعت می نگریسته است ؛ صااوب «
المعجم » می گوید  « :و هم چنین امتزا ردیف و هاویت را مستحسان نداشاته اناد  ،چنانهاه
معزي گفته است :
بهاريکزدورخسارشهمیشميوهمرخیزد
خروش ازشهار بنشاندهرآنگاهی کهبنشیند

نگاريکزدویاهومش همی شهد و شهر خیزد
هزارآمااش بارانگیزد هر آنگاهی که برخیزد

و شهر و همر در بیت اول هاویه کرده و خیزد ردیف ساخته و در بیت دوم برخیزد هام هاویاه
است و هم ردیف  ،اال آنهه معزي از آن جمله هست کی درین هادر باه او اهتادا ماوان کارد ،
ال جرم بیشتر متاخران این عمو را صنعتی می شمارند و لطیفه اي مینهند» .شمي هیي رازي،
 :1811ص )211
مصراع اول ردیف هرار گروته است و در مصرع دوم ب شی از کلمه هاویه است  ،در باهی غازل
نیز در بعضی ابیات ردیف و در بعضی ابیات جزوي از کلمه هاویه است :
دل می رود زدستاام صااااوبااادالن خدا را

دردا کااااه راز پنهان خواهد شد آشهارا

کشتای شهستگانیاام اي باااد شارطه برخیز

باشااد کااااه بااااز بینیم دیدار آشنا را

ده روزه مهر گردون اوسانه است و اوسون

نیهی به جاي یاااااران ورصت شمار یارا

در ولقه گو و مُو خاوش خواند دوش بلبو

هات الصبوح هبّاااوا یااااا ایهااا السهارا

اي صااوب کااارامت شهااارانه سالماات
آساایش دو گیتای مفسیر این دو ورف است

روزي مفقاااادي کاااان درویااش بینوا را
با دوستااااان ماااروّت با دشمنان مدارا

در کوي نیهنامی ماا را گاااذر نااادادند

گااار ماااو نمی پسندي ،مغییر کن هضا را

آن ملخ وش که صووی ام ال با ثش خواند

اشهی لناااا و اولااای مااان هبلاه العذارا
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در شعر واوظ با چنین سنت شهنیهایی روبرو می شویم  ،مثالً در غزل پنجم دیوان « ،را» در
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هنگاااام منگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیاي هستی هارون کناااد گاادارا

همانطور که مشاهده می شود  ،ب شی از کلمات آشاهارا  ،یاارا  ،السّاهارا ،مادارا  ،العاذارا ،
خارا  ،دارا  ،الف) ،روي هاویه هرار گروته است و ب شی دیگر را) ردیف .در بقیه ابیاات « ،را»
از کلمه هاویه جداست.
به مالزمان سلااطان کااه رساناد این دعا را

کااااه به شهاار پادشااهی زنظر مران گدارا

زرهیاب دیاااو سیرت به خداي خود پناهم

مگاار آن شهاااب ثاهااب مددي دهد خدا را

ماااژة سیااهت ار کاارد به خون ما اشارت

ز وریااب او بیناادیش و غلاااط مهان نگارا

دل عااالماای بسااوزي چو عذار بروروزي

مااو از این چه سود داري که نمی کنی مدارا

هماه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

باااه پیاااام آشنااایاان بناااوازد آشنا را ...

در این غزل « را » در همه ابیات به عنوان ردیف آمده است و ساخت و روي هاویه هام  ،در
این ابیات «الف» است به جز بیت سوم و چهارم که «را» جزوي از کلماه هاویاه اسات .کلماات
هاویه در این غزل  ،دعا  ،گدا  ،خدا  ،آشنا و  ...هستند و در بیت سوم و چهارم نگاارا و مادارا
کلمات هاویه هرار داده شده اند.


روزه یهسو شد و عید آمد و دلهابرخاست

مای زخم اناه به جوش آمد و می باید خواست
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در غزلی دیگر  ،ردیف کوماه شدة «ست » در بیت اول جزوي از کلمه هاویه است :
نوبة زهااااد وااروشان گرانجان بگذشت

وهت رنااادي و طااارب کااردن رندان پیداست

چاه مالمت بود آن را که چنین باده خورد

اینچه عیب است بدین بی ردي وین چهخطاست

بااده نااوشی کاه دراو روي و ریایی نبود

بهتاار از زهاااد وروشی که دراو روي و ریاست

مااناه رنادان ریاااییام و وریفان نفاق

آنهاه او عالام سراسات بدین وال گواست...
دیوان  ،ص )11

همان طور که می بینید  ،کلمات هاویه در بیت اول  ،برخاست و خواست اسات و روي :

«

ت »  ،در ابیات بعد کلمات هاویه  ،پیدا  ،خطا  ،ریا و گوا و  ...است و روي آنها « الاف» .البتاه
همنوایی و هماهنگی اي که میان برخا+ست برخاست ) و خوا+ست خواست ) با پیدا+سات
و خطا+ست و  ...وجود دارد؛ ممهن است اصالً ما را متوجه این وراهنجاري نهند.
در علم عروض و هاویه  ،این نوع هواوی را که از مجزیه یك کلمه بسیط یا دروهام بسایط )
به دست می آیند و در واه شاعر با مصرف در هاویاه  ،وروای جاز روي اصالی را روي شاعر
خود هرار می دهد  ،هاویه معموله می خوانند .خواجه نصیر استعمال این نوع هاویه را عیب نمی
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داند .نصیرالدین طوسی:1819 ،ص  )181اما بعضی از ادبا آن را نپسندیده اناد و جازو عیاوب
غیر ملقّبه دانسته اند ؛ اما در وقیقت  ،آمی تگی هاویه و ردیف  ،عیبی متوجه کاار شااعر نمای
کند  ،چون به هر وال ساخت موسیقایی کالم وفظ شده و هیچ خللی به آن وارد نشاده اسات
و در شعر شاعرانی چون موالنا و واوظ هم  ،آن هدر طبیعی با اجزاي شعر پیوند می خورد کاه
ممهن است هیچ گاه متوجه چنین مرکیبی نشویم .از ساوي دیگار ایان وراهنجاریهاا  ،هادرت
خالهیت شاعر را می رساند و وهتی ما می بینیم شاعر با ابتهااري هوشایارانه  ،مشاهو منگنااي
هاویه و ردیف را براي خود وو می کند  ،دچار شگفتی نیز می شویم.
در غزل  88دیوان نیز  ،ردیف جمله اي « چه واجت است » در بیت دوم و سوم مبدیو باه «
راچه واجتست » می شود:
خلاوت گزیاده را به مماشا چه واجت است

چونکويدوستهستبهصحراچه واجتاست

جانا باه واجتای که ماورا هست با خدا

کاخر دمی بپاارس که ما را چهوااجت است

اي پاادشااااه وسان خاادا را بسااوختیم

آخاار سؤال کان که گدا را چه واجت است

اربااب واجتیام و زباان سؤال نیست

در وضرت کریم ممناااا چاااه واجت اسات

محتا هصاه نیست گرت هصد خون ماست

چون رخت ازآن مستبه یغماچه واجت است

در غزل  211دیوان  ،ردیف مرکب «درآید باز » از بیت دوم مجزیه و هسمتی از آن جزو هاویه
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هرار می گیرد:
بیا که ورهات مو چشم من چنان دربست

کاااه وتااااح بااب وصالت مگر گشاید باز

غمی که چون سپه زنگ ملك دل بگروت

زخیاو شااادي روم رخاات زدایاااد باز...

مهرار «آید » در هاویه ابیات بعد که جزوي از کلمه هاویه است  ،موسایقی ردیاف را همنناان
ال هم اشااره شاد  ،ایان وراهنجاریهاا در زمیناه ردیاف و هاویاه ،
وفظ کرده است .چنان که هب ً
موجب کاستی در شعر واوظ نگشته اند  ،بلهه لطاوت و هدرت ابتهار ذهن شاعر را نیز یاادآور
می شوند.
نتیجه گیري
نقش موسیقایی ردیف  ،وودت ب شیدن به اوهار و م یالت شاعر  ،ایجاد مفااهیم و مرکیباات
جدید در شعر  ،ایجاد وودت بین سراینده و خواننده یا شنونده )  ،برجسته کردن یك معنا یاا
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درآ کااااه در دل خسته موان درآید باز

بیاااا کاااااه در ماان مرده روان درآید باز

مصویر  ،ایجاد مقارن دیداري و شنیداري و القاي مفهومی خاص  ،همه ارزشهاي وراموش شده
ردیف هستند که در این پژوهش با مهیه بر غزلهاي واوظ مورد ارزیابی هرار گروتند.
منوع ردیفهاي شعر واوظ نشان از آواق گسترده وهاري اوسات و باا مقایساه آماار م تلاف
ردیفهاي شعر او  ،می موان وضور چشمگیر ردیفهاي وعلی که ودود% 91غزلهاي ماردف او را
در بر می گیرند  ،مشاهده کرد .از این میان نیز اوعال مام بسیار بیشتر از اوعاال ربطای هساتند و
این  ،نوعی پویایی و ورکت در غزلهاي آرام و متین واوظ به شمار می رود.
ردیفهاي جمله اي و گروهی نیز در غناي موسیقی کناري شعر او مؤثرناد و ردیفهااي اسامی
نیز  ،نشان دلبستگی شاعر به یك معنا و مفهوم خاص است.
وراهنجاري در ساخت متداول ردیف و هاویه نیز وهایت از ذهن پویاي شاعر دارد که منگناها
را بر نمی مابد و به راوتی عاطفه و خیال خود را به ورکت در می آورد.

11

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 4881

پي نوشت
 . 1ردیف هاویت کلمه اي باشد مستقو منفصو از هاویت که بعد از اممام آن در لفظ آید بار وجهای کاه
شعر را در وزن و معنی بدان واجت باشد و به همان معنی در آخر ابیات متهرر شاود  .شامي هایي
رازي :1811،ص )283
 . 2در مورد یهسان بودن معنا در ردیف هاي شعر  ،چنانهه در اغلب معاریف ردیف باه آن اشااره مای
شود  ،باید گفت همیشه هم این اصو برهرار نیست .مثالً زمانیهه صنعتی در ردیف وجود داشاته باشاد
مثو ایهام یا جناس مام  ،دیگر معانی ردیف مانند یهدیگر ن واهد بود .مثو ردیف « غریاب » در غازل
 11دیوان واوظ که در ابیات  1 ، 8 ، 1به معنی « شگفت» است و در بقیه ابیات باه معنای « ناآشاتا یاا
آواره »  .گاهی نیز هسمتی از یك کلمه ممهن است ردیف هرار بگیرد که در این صورت معنی ن واهد
داشت این مطلب را خواجه نصیر هم در « معیاار االشاعار » متاذکر شاده اسات  « :و اعتباار در وي ]
ردیف[ مهرار الفاظ است و به معنی اعتباري نیست ،چه اگر ردیف در همه هصیده به یك معنی بود یاا

ارزش چند جانبه رديف در...
به معناي م تلف یا بعضی را معنی باشد و بعضی را نباشد  ،به سبب آنهه بعضی به انفراد لفظی باشد و
بعضی جزوي باشد از لفظی .ص)119
 .8البته همیشه  ،بسامد باالي وروف یا ورکامی مش م در یك بیت  ،سابب اوازایش موسایقی شاعر
نیست .بلهه نوع مرکیبات این وروف و ورکات در باوت شعر  ،طوري که از مناور وروف هام عااري
باشد از مهمترین عوامو گوشنوازي شعر به شمار می آید و این بستگی به استعداد ذهنای و نباوغ یاك
شاعر دارد و نمی موان براي آن هانون مش م ارا ه داد.
 . 1آمار ردیف در این بررسی بر اساس موصیف دکتر و شناس از ردیف ارا ه شاده .ر.ك :معااریف
هاویه ) بنابراین در این آمار  ،وروف بعد از روي به عنوان ردیف به وساب نیامده اند.
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ارزش چند جانبه رديف در...
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پست مدرنيسم و شعر معاصرايران

قدرت اله طاهري
عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
چكيده
اگر آغاز شعر معاصر ايران را از انقالب مشروطه و به ويژه از ارائه تجربه نوآورانه نيما يوشيج
بدانيم ،شعر معاصر تا دهة هفتاد تحوالت متعددي را از سرگذرانده است؛ به طوري كه در اين
مدت نسبتاً طوالني ،شيوههاي گوناگون از روشهاي اعتدالي تا تندرو آزموده شده است .پس از
انقالب اسالمي ،به دليل اينكه دگرگونيهايي در عرصههاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ايجاد
شيوه هاي تازه شتاب بيشتري گرفت و شاعران جوان و حتي بعضي از سالخوردگان با
روگرداني از شيوههاي شعري شاعران شاخص قبل از انقالب ،تجربيات تازهاي ابراز داشتند.
جريان شعري پست مدرن ،در كنار ساير جريانهاي نوظهور از اوايل دهه هفتاد تكوين و تاكنون
نيز ادامه يافته است .اگر نوجوييهاي افراطي شاعراني مانند محمد مقدم ،هوشنگ ايراني ،يداله
رؤيايي و احمد رضا احمدي را گامهاي نخست تجربه شعري تندرو در شعر معاصر ايران
بدانيم ،تجربه شاعران پست مدرن دهه هفتاد را بايد گام دوم همان جنبش ناميد .شاعران اين
جريان با اتكا به نظريات ادبي غربي و گسست كامل از فرهنگ بومي و تجربيات ادبي دوران
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شده بود ،ضمن ايجاد تشكيك در الگوهاي زيبا شناختي دهههاي گذشته ،جستجو و آزمون

13

كالسيك و معاصر ،در حال آزمودن شيوهاي غريب و تازه هستند .از آنجا كه تغييرات بنيادين
در اشكال و روشهاي ادبي و هنري در نتيجه دگرگونيهاي بنيادين اجتماعي و فرهنگي است،
شكل گيري ،تداوم و بيش از همه توفيق جريان شعري مذكور در پرده ابهام است .در اين مقاله
سعي شده است ضمن تحليل علل جامعه شناختي به وجود آمدن اين جريان ،ويژگيهاي كلي
اشعار اين شاعران با نگاهي انتقادي تبيين شود.
کليد واژه :نقد ادبي ،شعر معاصر ،شعر پست مدرن.

مقدمه
جريان شعري "پست مدرن" كه از دهه هفتاد در ايران مطرح شده است ،بيش از آنكه در طول
و ادامه تحوالت ادبي داخلي باشد ،از طريق الگوبرداري از اشعار و نظريههاي ادبي غربي به
وجود آمده است .اصطالح پست مدرن در غرب با تمام ابهامات مفهومي و مصداقي خود ،ابتدا
در رشتههايي مانند معماري ،فلسفه ،جامعهشناسي و علوم سياسي مطرح شد و پس از آن در
13


ادبيات جهاني به معاني و مفاهيمي كامالً متفاوت و گاه حتي بسيار دور از هم به كار رفته
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عالم هنر ،به ويژه ادبيات داستاني و شعر نيز مورد توجه قرار گرفت .اين اصطالح اخيراً در
است .به طور مثال ،آن را به عنوان" اسطوره ،تناوب زماني ـ زمانمندي ،وضعيت ،تجربه،
آگاهي و شعر يا وجدان تاريخي ،قريحه ،فضا و حال و هواي فكري ،بحران ،گفتمان ،نظريه
شاعرانه ،عقبنشيني و رسالت يا برنامه و  ...دانستهاند( ".نوذري :1811،ص  )144-144اما
آنچه در بادي امر از اين اصطالح ميتوان فهميد ،اين است كه به مرحلهاي «فراتر» از
"مدرنيته" اشاره مي كند .هر چند تا كنون تعريف دقيق و قابل تعميمي ازخود مدرنيته نيز
عرضه نشده است،براي درک بهتر مدرنيته مي توان ابتدا خاستگاه اجتماعي آن را مورد توجه و
بررسي قرار داد .مشهور است كه دوران مدرنيته را عصر استيالي "خرد" دانسته اند؛ عصري
كه پس از دوران نوزايي (رنسانس) بر جهان غرب حاكم شد و ميخواست با تأكيد بر "عقل
بشري" به جهان نظم و نظام بخشد .البته در طول قرون نوزدهم و بيستم كه اوج استيالي عصر
مدرنيته بود ،آرمان هاي آن تحقق نيافت و عالوه بر دو جنگ ويرانگر جهاني ،فقر و بي عدالتي
نيز گسترش يافت .انتقاداتي كه متفكراني مانند ژان فرانسوا ليوتار ،ژاک دريدا و ميشل فوكو به
دوران مدرنيته داشته اند،فلسفه پست مدرنيستي( )Postmodern Philosophyتلقي گرديد.

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

البته بايد گفت ريشه اين تفكر را قبل از آراي ليوتار ،دريدا و فوكو ،بايد در نظريه نسبيت
( )Relativityانيشتين،عدم قطعيت()Indeterminacyهايزنبرگ و

شيء شدگي

( )Reificationهايدگر و به ويژه آراي نيچه جستجو كرد .نيچه احتماالً نخستين متفكري بود
كه بر اصول مدرنيسم و به خصوص خرد نوين( )Modern Reasonحمله كرد .به نظر او
" بشر با تكيه بر عقل كانتي ساير احساسات و غرايز خود را ناديده گرفته و محصول اين خرد
جز جنگ و ويراني نبوده است( ".احمدي :1811،ص  )212اين تفكر در واقع ،محصول فريب
بزرگي بود كه بلوک شرق توتاليتار و غرب بورژوازي تحت عنوان جهان مدرن به خورد ملتها
ميداد .بلوک شرق خود را وارث حقيقت مطلق ،عدالت و رهايي ميدانست و انسان و اراده
فردي او را در پاي ايدئولوژي قرباني ميكرد .از طرف ديگر ،غرب سرمايهداري نيز با اتكا به
خرد ابزاري( ،)Instrumental Reasonانسان را به بردگي مدرن كشانده بود؛ بنابراين ،در
هر دو نظام ،انسان از ماهيت خود تهي و به موجودي بياراده بدل شده بود .در نتيجه ،شكل-
گيري و گسترش تفكر پست مدرنيستي به منزله طغيان انسان غربي براي پاره كردن قيد و
بندهايي است كه بر پاي او بسته شده بود .بيجهت نيست كه انگارههاي اصلي اين تفكر را
عقل ستيزي ،عدم باور به امور يقيني و نفي قطعيت تشكيل مي دهد .دومينيك استريناتي اين
پديده را محصول وضع خاص جوامع سرمايهداري و صنعتي غرب ميداند كه به دليل رواج
هويتهاي شخصي و جمعي به وجود آمده است( .نوذري :1811 ،ص)442-441
در هنرهايي كه از تفكر پست مدرنيستي مايه ميگيرند ،شكل و زبان اهميت بيشتري
مييابد و در نتيجه كيفياتي مانند استعدادهاي هنري ،صميميت هنري ،همبستگي و انسجام،
ارزش واقعگرايي ،عمق و ژرفاي فكري و روايتهاي كالن( )High Narrationدر معرض
تضعيف يا فروپاشي قرار ميگيرد .به همين علت ،در غرب نيز هنر پست مدرنيستي ،منتقدان
جدي دارد .به طور مثال ،تري ايگلتون درباره نتايج و دستاوردهاي آن ميگويد" :فرهنگ
پسامدرن پيكرهاي غني ،با تهور و نشاط انگيز در تمام گستره هنر آفريده است و بيش از
سهمش آثار مبتذل توليد كرده است .زيرپاي تعدادي از مسلمات خودپسندانه را خالي كرده،
برخي از تماميتهاي پارا نويايي را شكسته ،برخي از پاكدامنيهاي سخت محافظت شده را
آلوده كرده ،برخي از هنجارهاي سركوبگر را به هم ريخته ،برخي بنيادهاي به ظاهر مستحكم
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مصرفگرايي و اشباع رسانهاي ،ظهور مشاغل طبقه متوسط و ايجاد بازارهاي مصرف و زوال

11

را به لرزه افكنده است( ".پارسا:1811،ص)12
تأكيد فالسفه پست مدرن به زبان  -كه ادعا ميكنند چيزي وراي آن وجود ندارد-
(همان،ص )11در عالم هنر سوء برداشتهايي به وجود آورده است؛ تا جايي كه شعر را نوعي
"بازي با زبان"(براهني :1811 ،ص )114ميدانند .حال اگر زبان به جز ابزار تفنن نباشد و
شاعر اين رهنمود ميشل فوكو را نيز بپذيرد كه شاعر در جهان معاصر نبايد به دفاع از
آرمانهاي توده بپردازد و با قدرتهاي حاكم نيز نبايد كاري داشته باشد (،سعيد :1811،ص-18
 )11هنر ،ارزش و اعتبار و مسئوليت اجتماعي خود را از دست خواهد داد .به نظر مي رسد
مسئوليت زدايي از شعر و محدود كردن آن به عنوان هنر زباني صرفاً زيبا ،از جمله احكام خود
محورانه اي است كه پست مدرنيستها براي رويگرداني از هنر و تفكر مدرن صادر كرده اند .به
همين دليل ،بعضي از منتقدان غربي نيز به تفكر و هنر پست مدرنيستي به ديده ترديد
مي نگرند؛ چرا كه به نظر آنان ،اين تفكر بيش از آنكه در پي نوجويي و خالقيت فلسفي و
هنري باشد ،به منزله ابزاري بوده است براي در هم شكستن مقاومت تودهها در برابر نظام
11


سرمايه داري( .پارسا :1819،ص )18در واقع ،مي توان گفت تفكر پست مدرنيستي ،با تردستي
تمام" ،راديكاليسم كالمي" را جايگزين "عمل راديكاليستي" ميكند تا بدين وسيله در حفظ
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وضعيت موجود ،بيش از پيش توانايي خود را تداوم بخشد .مي دانيم پست مدرنيسم با
رويكردهاي متفاوت آن ابتدا در جوامع سرمايه داري مطرح شده است .جهان سرمايه داري با
طرح چنين تفكرات و دامن زدن به هنرهاي برآمده از آن ،مي كوشد مبارزات بنياد گرايانه
مخالفان خود را به چالش با متن و زبان سوق دهد.
درباره چگونگي شكل گيري ،رويكرد و كاركردهاي تفكر و هنر پست مدرنيستي  ،بيش
از اين مي توان سخن گفت .پيداست اگرچه بحثهاي فوق در جاي خويش ارزشمند است ،از
حوصله اين مقال بيرون است .شعر پست مدرن غربي ،با توجه به مسائل نوظهور؛ به ويژه بعد
از نمايان شدن اشكاالت و نواقص اساسي دوره مدرنيته ،به وجود آمد .شاعران اين مكتب از
هر آنچه در دوران مدرنيته بر آنها تأكيد مي شد ،آگاهانه دوري كردند .بنابراين ،مي توان گفت
"شعر پست مدرن ،شعري است كه در آن ،شكل و زبان اعتبار ويژه اي مي يابند و انسجام،
معاني و روايتهاي كالن در معرض فروپاشي قرار مي گيرند".

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

نسبت شعر پست مدرنيستي و بافت فرهنگي جامعه ايران
اگر شعر و هنر پست مدرنيستي در غرب به دليل ريشه داشتن در تحوالت فلسفي ،سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و صنعتي آن از اصالتي نسبي برخوردار باشد ،اصل وجود آن در جوامع
شرقي مانند جامعه ايران كه هنوز دوران مدرنيته را -آن چنان كه در غرب تحقق يافته-
تجربه نكرده است ،كمي نا به هنگام به نظر ميرسد .جامعه ما كه تنها عوارض محدودي از
مدرنيته را به خود ديده ،هنوز درگير سنت و مؤلفههاي سخت و انكارناپذير آن است؛ به
طوري كه تالش براي كنار آمدن با عناصر نامتجانس و كاستن از آفتهاي "ناموزوني فرهنگي و
اجتماعي" ،وضعيت فعلي جامعه ما را رقم زده است .بنابراين ،آيا در اين وضعيت از پست
مدرنيسم سخن گفتن و خلق آثاري كه كمترين سنخيتي با جامعه كنوني ندارند ،كمي عجوالنه
و سطحي نگرانه نيست؟ شاعري كه خود به عنوان پاره اي از پيكره عظيم اجتماع در حال
توسعه ،نه تنها در ذهنيت ،بلكه حتي در شيوه هاي معيشت ،هنوز پابست سنتهاي دير پاست،
چگونه مي تواند انگاره هاي در هم پيچيده و پيشرو تفكر پست مدرن را در عالم ذهن خود
هضم نمايد؟ از اين گذشته ،اگر شاعراني از طريق مطالعات عميق و يا زيستن در جوامع غربي،
اين انديشه ها را دروني خويش كرده باشند ،آيا مخاطبان آنها توان جذب و بهره گيري از آثار
شان را دارند؟ اگر اين نظريه عمومي را بپذيريم كه هنرمندان و شاعران به منزله زبان گوياي
نخواهد بود.
در كنار اين اِشكال ذاتي ،تفكر پست مدرن و هنر هاي برآمده از آن بيشتر از طريق
ترجمه در جامعه علمي و ادبي ايران رواج يافته است و شاعران اين جريان به كمك مترجمان
با اين انديشه ها آشنا شده اند .عالوه بر اينكه ممكن است مترجم قدرت فهم متن اصلي را
نداشته باشد ،استفاده كنندگان از آن متن؛ يعني شاعران جوان نيز ممكن است نسبت به نظريات
دركي ناقص داشته باشند .در گفتهها و نوشتههاي اين شاعران ،بارها به مؤلفههايي مانند شعر
چند صدايي ،مرگ مؤلف ،سفيد نويسي و سفيد خواني ،ساخت شكني ،بيمعنايي ،تأويل متن
و هرمنوتيك اشاره ميشود .اما به طور مثال ،آنچه در نظريات غربي از "معناگريزي" مراد
مي شود ،با برداشت اين شاعران كامالً متفاوت است .در شعر پست مدرن غربي ،متن به
گونهاي است كه از برداشت معناي واحد ،خود را گريزان ميسازد تا هالهاي از معاني ممكن و
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مردم زمانه شان هستند ،ناهمزباني شاعران پست مدرن با مخاطبان عصر خود ،توجيه پذير
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احتمالي پديدار گردد .در اين آثار بين عناصر متن ،روابط عميق صوري و زباني وجود دارد كه
باعث ابهام هنري مي شود و هر دالي به مدلولهايي گوناگون داللت ميكند و خواننده با توجه
به تجربه ذهني خود به كشف معاني احتمالي متن مبادرت ميورزد .حال آنكه در بسياري از
اشعار شاعران پست مدرن ايراني ،متن از چند معنايي به مطلق بيمعنايي و مهمل بودن مبدل
ميشود .برخالف متنهاي پست مدرنيستي غربي كه خواننده با آن چالش دارد تا به تأويل و
برداشتي فردي برسد ،در اين شعرها خود شاعر با متن چالش مي كند؛ چالشي كه جز در هم
ريختن نحو ،ساختمان واژگان و طرد معناهاي معهود ،ثمري به همراه ندارد.
همچنين ،به نظر ميرسد نظريههاي ادبي وارداتي هنوز چنانكه بايد در جامعه ما هضم
نشده است و شاعران در برخورد با آنها در مرحله شيفتگي به سر ميبرند و آثاري كه با اتكا به
اين نظريهها توليد ميشود ،سطحي ،خام و زمخت به نظر ميرسند.
جريان شعري پست مدرن
13


رضا براهني مت عاقب ترجمه آثار فلسفي و ادبي غربي در سالهاي نخست دهه هفتاد و داغ شدن
مباحث فلسفي و سياسي جديد ،جريان شعري تازه اي با عنوان "پست مدرن" مطرح كرد و
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با تربيت شاگردان جوان و سرودن يك مجموعه شعري به نام «خطاب به پروانهها» به اين
جريان دامن زد .علي باباچاهي نيز با طرح «شعر پسانيمايي» ،به عنوان روايت چهارم از شعر
معاصر ايران ،مدعي رهبري اين جريان است( .باباچاهي :1814،ص )128و اكبر اكسير نيز در
مؤخّره مجموعه "بفرماييد بنشينيد صندلي عزيز" از شعر "فرانو" سخن گفته
است(.اكسير)104-98 :1832،
بايد ياد آوري كرد مطالبي كه شاعران جريان مذكور درباره اصول ،معيارها و موازين شعر
خود مي گويند ،بي شباهت به مكاتب آوانگارد ادبي غربي به ويژه دادائيسم و سوررئاليسم
نيست؛ مكاتبي كه تأثير خود را بر شاعران ايراني نوجو در دهه هاي گذشته به خوبي نشان داده
بود .تجربياتي كه شاعراني مانند محمد مقدم ،هوشنگ ايراني ،يداله رؤيايي و احمدرضا
احمدي ارائه مي كردند ،الگو برداري مستقيم از همين مكاتب بود .اگرچه تقليد ناشيانه
شاعران مذكور از مكاتب ياد شده جز تمسخر و استهزا مخالفان ،محصول ديگري نداشت،
برخورد تقريباً منطقي شاعراني مانند احمدرضا احمدي و يداله رؤيايي با اين مكتبها  -كه دو

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

شاخه شعر موج نو و حجم را به وجود آورد  -نيز در جامعه ادبي ايران پذيرفته نشد .بسياري
از نظريه هايي كه شاعران پست مدرن امروزي ايران از آنها سخن مي گويند و نيز ويژگيهاي
اساسي شعرشان را ،مي توان در تجربيات جنبش نخست آوانگارد ايران مشاهده كرد.
يداله رؤيايي خود درباره شباهتهاي اساسي شعرجوانان اين دهه با شعرحجم مي گويد":
نسل پس از انقالب وقتي شعر قبل از انقالب را كشف ميكند ،تازه به شعر حجم مي رسد و
شعر حجم كه فارغ از تعهد بود و فارغ از مبارزات سياسي ،بيشتر به جهت آوانگارد بودنش
اسلحه ديگري ميداد تا اين نسل نگاه تازهاي به ايدئولوژيها بكند  ...و اينكه ميبينيد موج
سوم در اشتراكش با شعر حجم ،يكي از مظاهر زاينده شعر معاصر است ،به جهت اين است كه
شاعران از توضيح و تشريح خسته شدهاند ،رسيدهاند به نوعي ايجاز ،و ايجاز يكي از خطوط
اساسي شعر حجم است(".براهني : 1811،ص)129
اغلب شاعران مدعي پست مدرن بر اين باورند كه شعر نيمايي و غيرنيمايي (شاملويي)
به مرحله اشباع رسيده است و جستجوي راه و شيوهاي نوين ،شعر معاصر فارسي را از بحران
و بن بست رها خواهد كرد .هرچند اين نگراني ،ميتواند به حق باشد ،آنچه به عنوان هنر
جديد ارائه ميشود ،بايد از ويژگيهاي ساختاري ،زباني و محتوايي قابل دفاعي نيز برخوردار
باشد.
خود موفق نبوده است .دليل عدم توفيق آنان ،در اين نكته مهم است كه شعرشان محصول
حادثه ذهني و شهود شاعرانه نيست ،بلكه با وقوف ،آگاهي و قصد قبلي و با نظر داشتن
نظريات ادبي جديد ،شعرها را ميسازند .به همين علت ،شعرآنان از هر نوع شور و حال خالي
است ونمي تواند حتي مخاطبان حرفهاي را نيز به سوي خود جذب كند .علي اكبر ترابي درباره
علت عدم توفيق آنان مي گويد" :بيگفتگو ،تا زماني كه شاعر و مردم به دو زبان مختلف
صحبت ميكنند و به ويژه در جايي كه شاعري در بند خويش است و معيارهاي ادبي و زباني
و فكري و فرهنگي پيشرو جامعه را به هيچ ميگيرد و تركيبات و جمالت نامفهومي را به
صرف اينكه براي تنها خود او ،يا براي اطرافيان او كه شمارشان از تعداد انگشتان دست تجاوز
نميكند ،مفهومند ،به جامعه و ادب جامعه تحميل ميكند ،شگفتآور نخواهد بود كه مردم
شعر او را و شاعراني مانند او را  ...جدي نگيرند و سروده شان را «سر و صدايي زياد براي
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حداقل در مدت يك دههاي كه از طرح و ارائه اين نوع اشعار گذشته ،در جذب مخاطبان
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هيچ» يا «صدايي در گورستان» بدانند(".ترابي :1844 ،ص)13
دانستن تئوريهاي ادبي جديد هرچند براي شاعر الزم است ،شرط كافي نيست .تا زماني
كه نظريه ها با اوضاع فرهنگي شاعر تطبيق و به عوالم دروني او راه نيافته باشد ،تالش براي
سرودن شعر با تكيه بر آنها ،به منزله گسستن از اصليترين ركن شاعري؛ يعني «شهود شاعرانه»
خواهد بود .گرايش افراطي اين شاعران به نظريات ادبي جديد انتقادات فراواني به دنبال داشته
است .به گونهاي كه حتي شاعر فرمگرايي مانند منوچهر آتشي را به عكسالعمل انكارآميز
واداشته است(.آتشي :1814،ص)10
شاعران مشهور اين جريان عبارتند از :رضا براهني( خطاب به پروانهها و چرا من ديگر
شاعر نيمايي نيستم ،)1811،علي باباچاهي(نم نم بارانم 1811 ،و عقل عذابم ميدهد ،)1819
نازنين نظام شهيدي(ماه را روشن كن ،1849،بر سهشنبهها برف باريده است 1812،و من معاصر
بادها هستم  ،)1811رزا جمالي(اين مرده سيب نيست،يا خيار است يا گالبي ،1811،دهن كجي
به تو 1811،و براي ادامه اين ماجراي پليسي قهوهاي دم كردم ،)1830،علي عبدالرضايي(پاريس
18


در رنو ،1819،اين گربه عزيز ،1811 ،جامعه ،1830،فيالبداهه ،)1819 ،شمس آقاجاني
(مخاطب اجباري ،)1811 ،رؤيا تفتي (سايههاي الي پوست ،)1811 ،پگاه احمدي (روي سل
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پاياني ،)1813 ،شيوا ارسطويي (گم ،)1811 ،عباس حبيبي بدرآبادي (از كليد تا آخر،)1811 ،
محمد آزرم (عكسهاي منتشرنشده ،)1811 ،روزبه حسيني (يك توي هزار معني گرفته من،
 ،)1811شاهين باوي (آينه جا مانده در صدات ،)1813 ،شهاب مقربين (كلمات چون دقيقهها،
 ،)1812سهيال ميرزايي (يك سين جا ماندهام ،)1811 ،ساعد.ا .احمدي (خواب ابرروي
شانه هاي تو ،)1811 ،آرش جودكي (دريا تعبير خوابهاي ماست ،)1812 ،افشين
بابازاده (صبحانه در موقعيتي بهتر ،)1811 ،فريبا صديقيم (تعويق مياندازيم تا كي،)1811 ،
سعيد آرمات (برخاک مشتي پرنده و صدا )1814 ،و عليرضا حسن آبيز (نگهدار بايد پياده
شويم)1811 ،
ويژگيهاي کلي جريان شعري پست مدرن ايران
محتوا
شاعران پست مدرن با طرح ايده "عدم تفكيك فرم از محتوا" (باباچاهي :1814،ص )80و

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

تأكيد بر زبان شعر كه از طريق شورش و سرپيچي از نظامهاي مألوف آن به آفرينش شعر
مي پردازند ،عمالً «محتوا» ،به ويژه موضوعات كلي و عام را از فضاي شعر خارج ميكنند.
آنان به شدت با ارجاعي شدن زبان شعر مخالفت مي ورزند و بر اين باور هستند كه زبان شعر
نبايد به غير از خود به معنايي بيروني داللت نمايد .بنابراين ،به نظر آنان "شعر امروز را بايد
بيرون از قواعد و اسلوبهاي ادبي و خارج از آنچه موضوع معرفت (محتوا) واقع ميشود،
ارزشگذاري كرد .وظيفه شعر نه بيان مفاخره آميز مفاهيم كلي ،بلكه عمدتاً عرضه ماهرانه حس
و حالتي است كه در وصف نميگنجد و گاه وراي فهم و درک منطقي ماست و اين همه به
كاركرد ويژه زبان برمي گردد ( ".باباچاهي:1811،جلد اول ،ص )814اما به نظر ميرسد هر
درک و استنباطي كه از شعر داشته باشيم ،به هر صورت توجيه كننده «نامفهومي» آن نخواهد
بود؛ زيرا شعر در انتزاعيترين حاالت نميتواند ويژگي «آگاهيبخشي» خود را فراموش كند.
به اين دليل ساده كه اين هنر تالش براي بازشناسي ،تعريف و تبيين جهانهاي ناشناخته
(حوادث ذهني) به كمك زبان است .اگر شعر به جاي روشن نمودن نسبي فضاي تيره و
ناشناخته تجربيات دروني ،آنها را مبهمتر نمايد ،از رسالت اساسي خود فاصله گرفته است.
بنابراين ،باهيچ توجيهي نميتوان حضور «معنا» را درشعر ناديده گرفت.چنانكه بودلر
مي گويد" :بايد شاعر بود ،حتي در نثر و شعر واقعي اگر قالب ظاهري خود را از دست بدهد،
احساسِِِِِ بخشي از زيبايي متن ادبي ،در گرو درک يكي از معاني احتمالي آن است.
در شعرهايي مانند قطعه زير به دليل هنجارشكنيهاي افراطي در نحو زبان ،معنا به قدري
به حاشيه رانده ميشود كه متن به مرز بيمعنايي ميرسد:
پيش از تولد تو بود که من عاشق تو شدم  /گل ميچكيد
 /و از زمين پرتاپ ميروم يا ميپرم  /و عمه من از مفرغ و يا
پاپيروس ميخوابد  /از دوست داشتنيتر از با نيست  /خوردم
مرا به خواب دوش مرا خوردهاي گل ميچكد.
(براهني ،خطاب به پروانهها :3131 ،ص)33
شمس آقاجاني در توجيه بيمعنايي چنين شعرهايي ميگويد" :يك جمله بيمعنا در شعر
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قدرت مفاهيم شعري خود را هرگز از دست نميدهد(" .براهني:1830،ج ،2ص )313زيرا
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ممكن است عميقترين لحظههاي حسي شعر باشد و حتي در زندگي روزمره بسيار اتفاق افتاده
كه در حسيترين لحظات و در ناخودآگاهي كامل ،مواردي پيش ميآيد كه زبان به لكنت افتاده
و صرف و نحو و مفهوم كامالً مخدوش ميشود و حتي مجبور به سكوت و قطع ميگردد .در
هر صورت جنبه داللي آن تشديد شده ،نشانه موقعيتهاي خاص لحظه ميشود .لحظاتي چون
خشم ،مرگ و  ...فكر ميكنيم اين جنبه كمتر مورد توجه شعر ما قرار گرفته است( ".باباچاهي،
:1830ج ،2ص)2،1121
جمله بي معنايي كه به نظر شاعر و منتقد فوق مي تواند عميقترين لحظه هاي حسي شعر
را بازتاب دهد ،آيا قادر خواهد بود در خواننده خود نيز همان احساس را به وجود آورد؟
سهيم شدن در تجربه و احساس ناب شاعر ،بدون درک بخشي از معناي متن كه در كسوت
زبان جلوه مي يابد ،ميسر نخواهد بود .اين زبان ،در مجازي ترين صورت خويش ،بايد
پيوندخود را با صورتها و معاني تثبيت شده كه در بين گويشوران يك جامعه زباني قابل فهم
است ،حفظ كرده باشد؛ وگرنه امكان هر نوع ارتباطي ميان متن و خواننده خود به خود گسسته
14


مي شود .به همين دليل ،شايد بتوان گفت نه آن شعر ،شعر است و نه نظريه اي كه در پي
توجيه آن مطرح شده است ،نظريه اي قابل دفاع.
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نظير شعر بيمفهومي مانند قطعه زير در آثار اين شاعران كم نيست؛ شعرهايي كه گويي
فقط براي غافلگيري خواننده از طريق پرشهاي ناگهاني ،جمالت ناقص و غايب نمودن بخشي
از عناصر زباني به وجود ميآيند .همه اين شگردها به منظور ايجاد تكثر معنايي و شركت
خواننده در آفرينش معنا صورت ميگيرد؛ فرايندي كه آن را علي باباچاهي "سفيد خواني" متن
ناميده است( .باباچاهي :1814،ص)182
اين عكس پاره پاره  /با چشمهاي تيره و بعداً که رد پاي
تو را  /با دهن پيش از اين و از اين پس  /که هر دقيقه اسم تو
را  /نه اصالً  /تو حق اينكه کارد بر گلوي کسي  /يا مثل
رودخانهاي که جسدهاي کاغذي از دوردست  /به دريا  /در
خواب هم اجازه نداري که سايه شمشيرت را  /گيرم اداي
زندگي هست و  /از اينجورکارها...

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)33-33
تخيّل
در حوزه صور خيال ،در شعر شاعران اين جريان تغييرات بنياديني صورت گرفته است و گاه
به بهانه دوري از تصوير آفرينيهاي تكراري ،فضاي شعر آنها از هر نوع صورت خيالي تهي
شده است .از آنجا كه اين شاعران همواره بر متمايز بودن هنر خود از تجربيات پيشين اصرار
ميورزند ،از تصويرپردازيهاي معمول فاصله ميگيرند" .تأكيد بر تصوير محوري در شكل
استعاره و تشبيه و نماد و استفاده بيرويه از صفتهاي تصوير ساز ،از ويژگي شعر غيرنيمايي (و
نيمايي) است .اما شاعران پسانيمايي همچون مدرنيستها و فرماليستهاي روس با استعاره پردازي
ميانه خوبي ندارند و به دليل اشباع شدگي شعر معاصر از استعاره و تشبيه ،امور ذهني را به
مدد كاركردهاي زبان شعر ،عيني و قابل رؤيت ميسازند و به عناصري كه نشان دهنده
ارزشهاي ثابتي هستند ،بيعالقهاند .بازيگوشي زباني در شعر پسانيمايي ،نه قاتل ذخيرههاي
فرهنگي لغات ،بلكه عامل به تأخير انداختن معنا و در نتيجه خيالانگيزتر ساختن آن است".
(باباچاهي،كارنامه،ش،13ص)1
بنابراين ،در شعر اين شاعران ،با رفتارهاي ديگرگونه با زبان و هنجارشكني قواعد صرفي
و نحوي كه درنگ همراه با تعجب خواننده را به دنبال دارد ،خأل تصويرهاي خيالي پر ميشود

بر سر در سينما  /در پوستري رنگي  /از فيلمي  /که آن را
نديدهام  /او را  /وقتي که ديدم جا خورد  /از پوست خود آمد
بيرون  /سوار ماشين شد  /و در بين راه تهران ـ چالوس  /تا
آمدم پشت سر خودم را ترك کنم  /رودخانه مكث کرد /
ايستاد  /و چادر از سر شب افتاد  /با بيل هم نميشد از زمين
دل کند  /بعد هم  /غروب شد  /پنجرهاي ته دريا آتش گرفت...
(عبدالرضايي ،فيالبداهه :3133،ص)33-31
در كنار آفرينشهاي نامتعارف صورتهاي بياني ،تصاويري كه خلق ميكنند ،به دليل انتزاعي
بودن و پراكندگي بيش از اندازه آنها بر ابهام مخل اين اشعار مي افزايند و حلقه هاي ارتباطي
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و خواننده پيش از آنكه به معنا و تخيل شاعر توجه كند ،غرق زبان نامعهود او ميگردد.
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خواننده را با متن قطع ميكنند .ذهن و قوه تخيـّل انسان با تمام بي كرانگي و وسعت ،قانونمند
است و براساس قواعدي مشخص خاصيتي را از يك پديده انتزاع كرده ،در كنار پديدهاي ديگر
قرار ميدهد .در خيال انگيز بودن زبان نامتعارف نيز ميتوان ترديد داشت ،زيرا اعجاب حاصل
از كشف رابطه خيالي دو پديده مجزا از هم كه خصلتي "ادعايي" دارد و نه حقيقي ،با شگفتي
برخورد با زبان نامعهود يكسان نيست .احساس شگفتي بهجت زايي كه از طريق يك صورت
خيالي در خواننده ايجاد ميشود ،محصول تالش ذهني وي براي درک رابطه ادعايي شاعر
است ،ولي شگفتي برخورد با زبان ديگرگون هر چند ممكن است تأمل و درنگ خواننده را در
پي داشته باشد ،انفعالي لذت بخش به او دست نخواهد داد .در قطعه زير پارهاي از عناصر
ضرور جمالت و نيز محور همنشيني و جانشيني زبان در هم ريخته شده است .شگفتي و
اعجابي كه در برخورد با اين متن به خواننده دست ميدهد ،به نظر نميرسد لذت بخش نيز
بوده باشد.
حاال که در سراشيبي افتادهام  /قدمهاي بلندي اگر بردارم،
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حق دارم  /تو عجله که نداري  /هر طور که ميخواهد دلت را
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 /آن پايين اما انگار چيزي ،يا کسي که مرا  /و خاك تازهاي که
مرا  /و چند شاخه گل که مرا /اما اين طور هم که نميشود،
اصالً نمي شود  /الجرم ابرهاي اين طوري را  /پس ميزنم /
سراشيبيهاي اين طوري را  /خاك تازه اين طوري را  /و چند
شاخه گل اين طوري را  /تو عجله که نداري؟ ..
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)334-333
ساختمان
يكي از موازين نقد ادبي كه در دوران معاصر به آن تأكيد فراوان ميشود ،ساختمندي اثر ادبي
است؛ به گونهاي كه اجزا و عناصر حاضر در متن در عين پراكندگي بايد با يكديگر پيوندي
ارگانيك داشته باشند .چنانكه لوسين گلدمن ميگويد" :ساختار؛ يعني نظام ،در هر نظام همه
اجزا به هم ربط دارد  ،به نحوي كه كاركرد هر جزء وابسته به كل نظام است  ...در هر نظام هيچ

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

جزئي نمي تواند بيرون از كار اجزا چنان كه هست باشد .به همين جهت كل نظام بدون درک
كاركرد اجزا قابل درک نيست( ".گلدمن:1849،ص  )9هنرمندان اصيل براي حفظ ساختار
متشكل اثر ادبي از شگردهاي متعددي استفاده ميكنند .پارهاي از اين شگردها وجودشان ذاتاً
تشكّل بخش است و انسجام و يكپارچگي متن را تضمين ميكنند .موسيقي بيروني (وزن ،قافيه
و رديف) ،روايت و مكالمه از اين جملهاند .پارهاي نيز به مدد خالقيت شاعر به انسجام متن
ياري ميرسانند .وقتي شاعر عناصر پراكندهاي مانند آواها ،واژگان ،صورتهاي نحوي و
تصاوير شعري را با مهارت از طريق شگردهايي نظير تكرار ،ايجاد توازن ،تقارن ،تقابل و تضاد،
تجانس و تناسب در بافت شعر وارد ميكند ،ساختار اثر هنري به نحو مطلوبي شكل ميگيرد.
آنچه بيش از فنون مذكور در شكلگيري ساختمان متن ادبي نقش اساسي دارد ،حفظ تأثر
اوليهاي است كه اثر با ضرب آهنگ آن آغاز شده است .اگر هنرمند بتواند حادثه ذهني اوليه را
تا پايان حفظ نمايد ،حتي اگر بر راز و رمزهاي هنري وقوف عميقي نداشته باشد ،خود به
خود تشكّل و ساختمندي اثر حفظ ميشود .به عبارت ديگر ،حفظ و تداوم تأثر اوليه باعث
احضار عناصر زباني همگرا و نزديك به موضوع اصل متن ،از ضمير ناخودآگاه شاعر و هنرمند
ميشود .به اين ترتيب شكل ذهني شعر كه عبارت است از "آن تصوير بزرگ و غيرقابل لمس
ذهني كه چندين تصوير كوچك ديگر در دايره ايهام و ابهام آن جان مييابند"
تغييراتي كه در ساختمان اشعار پست مدرن صورت گرفته است ،بر اساس نوعي آزمايش
و خطا و نيز تبعيت محض و ناشيانه از شعر پست مدرن غربي بوده است .با توجه به اينكه
نوآوري در اشكال هنري ريشه در تحوالت عميق اجتماعي و فرهنگي دارد و با تغيير ذهنيت
هنرمندان شكل آثار هنري نيز دگرگون ميشود ،نميتوان به اصالت تغييرات سطحي و
شتابزده اعتماد داشت.
توجه افراطي به اشكال نامتعارف هنري ،شايد به دليل فقدان انديشه و تفكر عميق در بين
اين شاعران است .در واقع ،ميتوان گفت بحران تفكر ،بحران اشكال هنري را نيز به وجود
آورده است و "گسستگي شكلها و ساختهاي گسسته و غيرمنطقي ،شكستن مباني واقعيت ،بي
معنايي ،استمداد از تأويل براي معنادار كردن اثر هنري و ويژگيهايي از اين دست ،بيگمان
نتيجه بحران دروني و بيايماني انسان جديد به يك اصل و سرگشتگي و فقدان جهان نگري
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(براهني:1830،ج،1ص )33به وجود ميآيد.
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ژرف اوست( ".عباسي:1813،ص )243
شاعران اين جريان ،شكل را در بيشكلي مطلق جستجو ميكنند و بر اين باورند پس از
در هم ريختن اجزا و عناصر هستي و در كنار يكديگر قرار دادن آنها ،شكلي جديد به وجود
ميآيد كه شباهتي به اشكال گذشته ندارد .در شعر زير پرشهاي نامعهود و نا به هنگام شكل
دروني آن را با مشكل مواجه ساخته است.
سبيل من ميزان نيست  /و همين تعادل دنيا را به هم خواهد
زد  /حاال تو چه ميگويي اگر از همين عصر  /خورشيد کج را
نشان بدهم  /و يخهاي پروندهها را  /که قطره قطره آب
مي شوند؟ آسمان پاريس را  /ـ که اين قدر تعريفش کردهاي ـ
 /مگرنه اين که يك در چوبي نجات داد  /که هيچ متعلقاتي
نداشت؟  /من سوررئاليست يك موش هستم  /که خيال ميکند
دمش را شناخته ـ اما  / ...راستي اين آژانها  /عجب سبيل مرتبي
11

دارند.



(خواجات ،جمهور :3184،ص)81-83
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رضا براهني كه رهبري اين جريان را برعهده گرفته است ،ميگويد" :ما ميگوييم زبان،
جهان و طبيعت بايد قطعه قطعه شود تا دوباره ساخته شود .شعر بايد واقعيت را تعطيل كند.
بخشي از واقعيت هم شكل ارگانيك شعر است ،آن نيز بايد به هم بخورد .روند بر هم زدن
همه عادتها در طول تاريخ هنر ،من جمله عادت مدرنيسم بايد دروني روند آفرينش شعر
شود( ".براهني:1811،ص  )114علي باباچاهي نيز كه خود را از جمله شاعران دوران
پسانيمايي ميداند ،در توجيه پراكندگي عناصر شعري اين دهه ميگويد" :در شعر پسانيمايي
ورود اشياء ،عناصر و حوادث غالباً غيرقابل پيشيبيني است .همانطور كه در زندگي عادي نيز
نميدانيم ساعتي بعد چه پيش مي آيد .بنابراين ،شعر ميتواند چند سطحي باشد و به ارگانيك
گرايي و به وحدت بخشي معمولي تن در ندهد( ".باباچاهي ،كارنامه،ش ،1ص)19
در شعر زير عناصر پراكندهاي ظهور كردهاند و چون شعر براساس يك حادثه ذهني
مشخص سروده نشده است ،ساختمان آن نيز يكپارچه و منسجم نيست.

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

از اين به بعد /سه چاهار بار در روز سربكشيد دوغ را در
هر دروغ /گريه را پهن کنيد وسط سرتان سرريز /سر بزنيد به
سرفههاي نيامده /من چرا فكر ميکنم اين خودکارهاي آبي
آبزيند /از پلهها که سرازير ميشوم /دستهايم را لنگه به لنگه/
ميپوشم /و دسته کليد آبزي ميشود.
(جمالي ،اين مرده سيب نيست يا خيار است يا گالبي :3133 ،ص)33-38
شعر اين دسته از شاعران به دليل پراكندگي و عدم انسجام الزم ،به گونهاي است كه به
راحتي ميتوان بخشهايي از آن را برداشت ،بدون اينكه در ساختمان شعر خللي ايجاد شود و
يا ميتوان بندهايي از چند شعر يك شاعر و حتي چند شاعر مختلف را در كنار يكديگر
نوشت ،بدون اينكه كسي متوجه شود متن ،حاصل ادغامي تفنني بوده است.
موسيقي
در اين جريان شعري دو گرايش متفاوت نسبت به وزن وجود دارد كه رضا براهني و علي
باباچاهي از آن دفاع ميكنند .رضا براهني با مجموعه «خطاب به پروانهها» و مقاله پاياني آن ،در
هنجارهاي مألوف زبان را كه ممكن است در كاربرد معمول ،نوعي وزن به خود بگيرد ،در هم
ميشكند .او بر اين باور است "فصل بيگانه نمايي شعر نيمايي نيز مثل بيگانه نمايي شعر
عروضي به پايان آمده است و هر چيزي كه تا اين درجه آشناي ما باشد ،نمي توان آن را غريب
كرده و از پروسه بيگانهگرداني گذراند .وزن نيمايي و وزن عروضي ،ريتمهاي بيوزن و كليه
ظرفيتهاي موسيقيايي زبان فارسي ،پيش وزنهاي شعرهايي هستند كه بايد به وجود بيايند .بايد
به كليشههاي وزني به ديده ترديد نگريست .وزن ،براي آنكه وزن شناخته شود ،بايد ابتدا در
"بيگانه" جلوه كند ،تا اصل بديع بيگانه گرداني و غريب سازي ،بيقاعده سازي و بديع سازي
در آن رعايت شده باشد؛ يعني شعر بايد "نو" باشد و شعر امروز فارسي خود را متعهد دائمي
اين نكته نكرده است كه نو را فقط در نيمايي بودن مطلق ببيند .شعر "نو" از نيما فراتر رفته
است ،حاال نويي نو است كه نوتر باشد( ".براهني:1811،ص )111
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مقام عمل و نظريه هر نوع وزن ،ريتم و آهنگ را در شعر زايد دانسته و براي «بيگانه نمايي»
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در قطعه نمونه زير كه قسمتي از شعر "پاروزني" رضا براهني است ،دستگاه صرفي و
نحوي زبان براي "نوتر" شدن در هم ريخته شده است و از هر نوع موسيقي نيز خالي است.
رقصيدم از تو بيرون پنهان شدم  /و بعد تو پنهان شدي /
گفتيم پيدايمان کنيد حاال /پنها نمينبود نم از پن تنها همين صدا
ميآمد  /پنها نمي نبودنم از پن تنها همين  /رقصيدن از تنم در
پنهان در سايههاي موزون در تبخير  /جستن تو را بهانه من نه /
گفتن تو را بهانه من نه  /پنها نمي نبودنم از پن  /و آرزوي
زيرزمين ثقبه سفالي زيرزمين ...
(براهني ،ماهنامه بيدار ،شماره  ،3ص )348
اما علي باباچاهي ،ناموزوني مطلق را در شعر نميپذيرد و بر اين باور است كه شعر
«پسانيمايي» به سمت تركيب اوزان مختلف و بهرهگيري از زبان ساده امروزي كه پيش از اين
فروغ فرخزاد شروع به تجربه آن كرده بود ،رفته است( .باباچاهي،كارنامه،ش ،12ص )1او معتقد


بن بست شعر امروز فارسي را باز ميكند و راه را براي آفرينش اشعار «چند صدايي» هموارتر
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است با توجه به استبداد تك وزني شعر نيمايي و اشباع شدگي بيوزني ،تركيب اوزان متعدد،
مينمايد .اغلب اشعاري كه در مجموعه «نم نم بارانم» آمدهاند ،چند وزن و حتي عباراتي
ناموزون دارند .قافيه و رديف و نيز تكرار عباراتي همسان در پايان بندها در پارهاي از اشعار به
كار رفتهاند.
وقتي درختهاي کنار خيابان با من حرف ميزنند  /من به
«شما» تبديل ميشوم  /و فكر ميکنم که زبان صرفاً براي بيان
واقعيت نيست  /ارجاع من به آنچه شما فكر ميکنيد نيست  /و
هر کسي ميتواند جاي مرا عوض کند در سراسر اين متن  /حتي
اگر مرا صدا نزني  /و در اواخر يك سطر نيمه تمام با اشارهاي
از دور  /فعالً که اتفاق عجيبي نيافتاده ست  /جز آنكه چشمهاي
تو را  /و پاکتي که هيچ وقت به مقصد نرسيد  /از پستچي که
بپرسي  /از درختهاي کنار خيابان که بپرسي  /از زنگ در ما که

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

بپرسي  /من به «شما» تبديل ميشوم ...
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)81-81
زبان
زبان ،شاخصترين عنصر سبكي هر شاعر و يا هر دوره شعري است كه از طريق عناصر صوري
و محتوايي آن قابل مطالعه است .عنصر صوري زبان ،واژگان و تركيباتي است كه شاعر از ميان
امكانات بالفعل و بالقوه زباني خود برميگزيند و خالقيت او را همين "گزينش" آگاهانه رقم
ميزند .به عبارت ديگر " ،زبان يك شاعر آن نظام بياني است كه او از كل زبان ملي خود برمي
گزيند و تمهيدات آوايي ،نحوي و تصويري شعر خود را براساس و به اقتضاي آن نظم
ميبخشد( ".مختاري :1813،ص)32
هر نوع تغيير زبان شعر ،خود معلول دگرگوني ذهنيت ،انديشه و به طور كلي جهانبيني
شاعر است و تا زماني كه شاعر نگرش جديد در قياس با اسالف خويش نسبت به جهان و
انسان نداشته باشد ،نميتوان انتظار داشت ،زباني خاص بيافريند .روالن بارت ميگويد:
نميتوانبه گونهاي ديگر نوشت ،مگر آنكه به گونهاي ديگر فكر كرد .زيرا نوشتن همان
سازماندهي جهان است .همان انديشيدن است  ...بيهوده نيست كه از كسي كه خيال ندارد در
بيمعناست كسي تصور كند بدون تغيير ذهنيت شاعرانه و تنها با دگرگوني سطحي زبان،
مي توان به نوآوري رسيد .هر چند زبان ،تنها مالک ارزيابي نو شدن و درک اختالفات هر شعر
جديد با نمونههاي پيشين است ،اما تا زماني كه شاعر نتواند نگرش تازه نسبت به هستي داشته
باشد ،به زبان جديد نيز دست نخواهد يافت و درهمريختگي آگاهانه زبان براي نو شدن،
چيزي جز آنارشيسم زباني نخواهد بود .چنين تجربه اي را البته در سطحي بسيار محدود ،نيما
در اشعار نيمه سنتي و اشعار نو دوره هاي نخستين حيات ادبي خويش ،آزموده بود و بخشي از
ناهمواري زبان اين اشعار به دليل همين تجربيات تازه اوست .بخشي از دخل و تصرفات
مذكور را تقي پورنامداريان در " خانه ام ابري است" احصا نموده اند(.پورنامداريان:1811 ،ص
 )141-110آزموني كه به نظر مي رسد نيما قبل از آنكه منتقدان بازگو كنند ،به بي حاصلي آن
بايد پيبرده باشد .زيرا در اشعار پايان عمر او ،كمتر نشاني از تصرفات به چشم
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انديشيدن خود بازنگري كند ،بخواهيم در نوشتن چنين كند؟" (فوكو :1811،ص )11بنابراين،
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مي خورد.
شاعران پست مدرن رفتار كامالً غيرمتعارفي با زبان دارند .آنها با به كارگيري نامتعارف و
غريب زبان ،نقش ارجاعي آن را كم رنگ و گاه محو مينمايند تا شعريت زبان برمال شود و
راه براي كشف معاني متفاوت و محتمل هموارتر گردد .زبان اين طيف از شاعران در عين
سادگي ،دشوار مينمايد .زيرا بدون واژهسازي و تركيب آفريني ،از طريق كاربرد نامعمول ،زبان
ساده را سخت ميكنند .يكي از ويژگيهاي بارز اين شعرها ،ايجازي است كه گاه به حد
ايجاز مخل مي رسد .حذفهاي عناصر زباني بدون قرينه لفظي و معنوي ،حذف حروف ،ساختن
افعال و مصادر جعلي ،فضاي اشعار را مبهم كرده است.
و ما نمي-

پيانو مي شپند يك شوپن به پشت پيانو

شنويم /و ما نميشنويم /و ما نميشنويم /و ما نميشنويم /و ما و
ما

و ما

ما نمي /شنويم
18


و ما /نميشنويم
نميشنويم

نميشنويم /که مي شپند
 /...به پشت يك
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پن

و ما

شنويم

و

و يك شوپن به پشت يك

که مي /و  /و ما نميشنويم م م م م
نو ميشپند شوپن نميشپند

شو و

شوپن /نمي نمي نمي نمي نمي ش ميشپند و که

که ميشنويم

نميشنوي/ي ي ي م م.
(براهني ،خطاب به پروانهها)333 :3131،

عنصر "روايت"كه در اغلب گرايشهاي شعري دوران معاصر ديده ميشود ،از شعر
شاعران اين جريان حذف شده است و عالوه بر اينكه شكل دروني اشعار را سست كرده ،بر
ابهام فضاي شعرها نيز افزوده است .آنها با جديت تمام به نظريههاي زبانشناسي و ادبي غربي
براي توجيه و دفاع از اصالت هنري اشعارشان تكيه مي كنند .اينكه رضا براهني ،استاد و پيشرو
اين شاعران ميگويد":شعر سلطان بالمنازع اجراي زباني در خدمت هيچ چيز جز خودش
نيست"(براهني:1811،ص  ، )114آشكارا از متفكران غربي تأثير پذيرفته است .به طور مثال ،پل
ريكور نيز شعر را زبان در خدمت زبان و نوعي بازي زباني ميداند(.ريكور :1814،ص)12
اين شاعران با نفي زبان ادبي ،به زبان گفتاري نزديك مي شوند؛ ولي در همين زبان گفتار
نيز تصرف و عالوه بر ناديده گرفتن قواعد صرفي و نحوي و بر هم ريختن محورهاي هم-

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

نشيني و جانشيني كلمات ،به بهانه شركت دادن خواننده در توليد و بازآفريني معنا ،پاره اي از
اجزاي ضرور كالم را حذف مي كنند.
کبريت ميکشي  /و خانهاي آتش گرفته را پشت سر خود
 /تمثيلي در کار نيست  /تو عيناً خانهاي آتش گرفته را  /وقتي
که دور ميشوي  /از دور دور ميشوي از دورتر  /از
چشمهاي خودت دور ميشوي  /از دستهاي خودت که قوطي
کبريتي را  /و با نگفتن اينكه چرا ميگويي  /از واقعيت ديگري
حرف مي زني  /از حادثه در حال وقوع  /افقها را درهم
ميآميزي  /و کشف ميکني که تابه کجا  /و با نگفتن اينكه چرا
 /قوطي کبريتي را ...
(بابا چاهي ،نم نم بارانم :3133،ص)343-348
دخل و تصرف افراطي در زبان ،موجب قطع ارتباط مؤثر خوانندگان با متن اشعار آنها
شده است .به نظر مي آيد بحران مخاطب در شعر دهه هفتاد كه به كرات از سوي منتقدان و
حتي پيروان اين جريان ابراز شده است ،ريشه در زبان نامألوف و در هم ريخته شعر آنان دارد.
محمد رضا شفيعي كدكني علل اجتماعي موج بازي و موج سازيهاي بيمنطق و درهم ريختن



نظام طبيعي زبان را در رواج و گسترش روح انحطاط ميداند ..." .يك حقيقت اجتماعي و
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تاريخي را نبايد مورد غفلت قرار داد و آن اينكه تاريخ هزار و دويست ساله ادب فارسي به
صراحت به ما ميگويد كه در هم ريختگي افراطي نظام خانوادگي كلمات ـ از آن گونه كه در
شعرهاي شاعران سبك هندي و يا محصوالت روزنامههاي عصر ما ديده ميشود ـ اگر خوب
و اگر بد ،دليل انحطاط روح جامعه است و نشانه اين است كه جامعه به لحاظ فرهنگي فاقد
روح خالقيت واقعي است  ...وقتي هنرمندي (و در اصل جامعهاي كه هنرمند درآن زندگي
مي كند) حرف براي گفتن ندارد ،با در هم ريختگي نظام خانوادگي كلمات سر خود را گرم
ميكند و خود را گول ميزند كه من :حرف تازهاي دارم و ظاهراً نيز چنان مينمايد كه حق با
اوست و اين خطا را از نزديك كمتر ميتوان مشاهده كرد .تنها با فاصله گرفتن و دور شدن
مي توان به حقيقت اين امر پي برد  ...كساني كه در متن اين بيماري قرار داشته باشند ،غالباً از
اعتراف به اين بيماري سر باز ميزنند"(شفيعي كدكني :1811،ص)41-44

آيا اينكه رضا براهني برخالف نظريههاي ادبي گذشته خويش از "جنون
زباني"(براهني :1811،ص )190سخن ميگويد و آشفتگي زبان را مي ستايد ،نشان دهنده چنين
انحطاطي نيست؟ اگر قرار باشد شاعر تنها ابزار ارتباطي خود با خوانندگان فرضي اش؛ يعني
زبان را در هم بشكند و راه هرگونه تفاهم دوسويه را مسدود نمايد ،شعر از اساسي ترين
رسالت خود باز مي ماند .سارتر گفته است" :عمل نوشتن متضمن عمل خواندن است كه
همبسته ديالكتيكي آن است و اين دو فعل الزم و ملزوم ،مستلزم دو فاعل جداگانه است.
كوشش مزدوج نويسنده و خواننده است كه اين شيء عيني و خيالي؛ يعني اثر ادبي را پديد
ميآورد .هنر وجود ندارد مگر براي ديگري و از طريق ديگري"(سارتر،بي تا :ص )49-43به
همين دليل ،او عمل خواندن را "آفرينش هدايت شده" ميداند .نويسنده و شاعر با كمك
"نشانههاي زباني" خواننده را در مسير كشف معنا قرار ميدهد و خواننده نيز با توجه به
ذهنيت و تجربيات خود به بخشي از معاني نهفته در متن راه مييابد .بنابراين ،همچنانكه
شايسته نيست شاعر تمام خألها را در متن پر كند و چيزي براي كشف خواننده باقي نگذارد،
34


نبايد به گونهاي رفتار كند كه هيچ نشانه هدايت كنندهاي براي ره يافتن به دنياي متن براي
خواننده در نظر نگيرد .تكلفات زباني اين شاعران ،به شدت از ارزش ادبي آثارشان كاسته

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 3181

است .معياري كه ادوارد ساپير در باره راز ماندگاري شاعران بيان مي كند،شايد براي اين طيف-
از شاعران نوجو آموزنده باشد .او ميگويد " :با توجه به ذات و ماهيت شيوه بيان آدمي،
بزرگترين هنرمندان ادبي – يا بگذاريد بگويم ارضا كننده ترين آنها -كساني هستند كه
ناخودآگاهانه آموخته اند چگونه يافته هاي شمّي و ژرف خود را طوري پردازش دهند كه در
قالب لهجه هاي محلي و گفتار روزمره جاي گيرند و اينان همان شكسپيرها و هاينه هاي
دوران اند .در اينان هيچ نشاني از تكلف نيست ( " .ساپير:1814،ص )809
نتيجه گيري
در پايان بايد گفت شعر پست مدرن ايران در سالهاي اخير با نگاهي به تحوالت ادبي غرب و
با انگيزه نوجويي و فرا روي از تجربيات شعري سالهاي دور و نزديك ايران آغاز گشته است.
در تعريف و تبيين اين شعر مي توان گفت شعري است معنا گريزي ،ناساختمند و غير روايي
كه زبان را به شيوه اي خاص به كار مي گيرد .جريان شعري پست مدرن با تمام ضعفها و

پست مدرنيسم وشعر معاصر..

كاستيهايي كه دارد ،همچون ساير جريانهاي ادبي مي تواند به راه خود ادامه دهد و تجربيات
ادبيتازه اي پيشنهاد دهد .مقصود از نگارش اين مقاله رد همه جانبه اين جريان نيست .بلكه
يادآوري اين نكته باريك است كه در شكل گيري و تداوم جريانها و سبكهاي ادبي راز و
رمزهايي نهفته است كه بدون درک و توجه به آنها ،هر نوع كوشش و تالش ادبي بي ثمر
خواهد بود .از جمله ،هنر جديد الزاماً بايد به قانون"ديالكتيك ارتباط خود با تجربيات پيشين"
پايبند باشد و ديگر اينكه متناسب با اقتضائات عصري باشد كه در آن آفريده مي شود.
همچنين ،هنر از آنجا كه توسط "انسان آگاه" و به اضطرار براي كسي ديگر آفريده مي شود،
نمي تواند مهمل و فاقد معنا باشد .به نظر مي رسد بي توجهي به هر يك از اين موازين ،خود
مي تواند سرنوشتي تراژيك براي جنبشهاي ادبي در پي داشته باشد؛ اتفاقي كه براي مكتب
هاي ادبي آوانگارد غرب و نيز جريانهايي مانند موج نو و شعر حجم در ايران افتاده است و
دور از انتظار نيست بار ديگر چنين سرنوشتي هم براي نوجويان سالهاي اخير ايران رقم
بخورد.
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ارزش تخلصوكاربردآن درشعرحافظ



دكترعليمحمديآسيابادي
عضو هیأت علمی دانشگاه شهر کرد
چکيده
تخلص ،تا آنجا که به غزل مربوط میشود ،نامِ شعريِ شاعر است که اغلب در بیت آخرِ غزل
به کار میرود .با آنكه غزلسرايان بزرگ ،تخلص خود را در اکثر غزلیاتشان آوردهاند ،ادبا چیزي
دربارة علت و ضرورت آن ننوشتهاند .از آنجا که در بالغت و علوم ادبی ما ،بین شاعر و
گويندة شعر ،تمايز قائل نشدهاند ،ماهیّتِ نظري و ارزش زيبايیشناختیِ تخلص مجهول باقی
بودهاند ،بلكه قرائن نشان میدهد شاعران بزرگی همچون حافظ ،چه در انتخاب تخلص و چه
در کاربرد آن معیارهايی داشتهاند .کشف اين معیارها نه تنها ارزش و ماهیّت تخلص را آشكار
میکند ،بلكه به سبكشناسیِ شعرِ شاعر نیز کمك میکند.
تخلص در شعر هر شاعري عالوه بر کارکردهاي عمومی  ،ممكن است داراي کارکردهاي
ويژه باشد .چنانكه در شعر حافظ ،داراي کارکردهاي ويژه است .از مهمترين کارکردهاي
تخلص در شعر حافظ ،گسترشِ ايهام از درون شعر به بیرون شعر ،يا به بیان ديگر ،سريانِ ايهام
از شعر به شاعر است .در اين مقاله ،کوشیده شده است ماهیّت تخلص از طريق تحقیق در
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مانده است .البته اين بدان معنا نیست که شاعران بزرگ از ماهیّت و ارزش تخلص غافل
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منابع مختلف بررسیشود و سپس ارزش زيبايیشناختیِ آن با تمايزِ میان گويندة شعر و شاعر،
و بررسی کاربرد آن در غزلیات حافظ تبیین گردد.
كليد واژه :تخلص ،حافظ ،گويندة شعر ،گويندة نمايشی.
مقدمه
يكی از راههاي غیر شخصی« »Impersonalکردنِ شعر در ادبیات سنتی ما ،که منجر به
افزايش مشارکت خواننده میشود ،کاربرد تخلّص است .کاربرد تخلّص که مهمترين جايگاه آن
در غزل است ،منتقد ادبی را در مقابل پرسشی قرار میدهد که عمدتا" جنبة بوطیقايی
(شعرشناختی) دارد و آن سؤال اين است که چه رابطهاي بین شاعر و تخلّص وجود دارد و چه
ضرورتی ايجاب می کند ،شاعر آن را در غزل به کار ببرد و يا حتی خود را ملزم به رعايت آن
کند .در پاسخ اين سؤال میتوان گفت هر شاعري براي انتخاب تخلّصش انگیزهاي داشته است.
مثال" خاقانی اسم شعري خود را از نام ممدوح خود ،خاقان اکبر ،منوچهر شروانشاه ،اخذ
کرده(فروزانفر :7831 ،ص )376و سعدي از نام سعد بن ابوبكر زنگی(زرينکوب:7818 ،
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ص )612و قس علی هذا .همچنین میتوان گفت؛ همان رابطهاي که بین هر اسم و مسماي
ديگري وجود دارد ،بین شاعر و تخلّص او هم وجود دارد؛ اما امثال اين پاسخها ،ارزش
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زيباشناختی تخلّص را مشخص نمیکند ،بلكه با تحقیق در منابعی که از منظر بوطیقا به شعر
توجه کردهاند ،میتوان به پاسخ اين سؤال و نیز به معیارهايی دست يافت که سبكشناسی
تخلّص را ممكن کند.
از آنجا که تخلّص ،نامِ شعريِ شاعر است ،رابطة آن با شاعر ،در بیرون از حوزة شعر ،همان
رابطة اسم و مسماست؛ اما در حوزة شعر ،مسأله به اين سادگی نیست؛ زيرا دنیاي شعر دنیايی
است جداي از دنیاي بیرون .احتماالً شاعر ،تخلّص خود را در شعر میآورد تا از طريق آن
حضور خود را در دنیاي شعر تحقق بخشد ،اما مسأله اين است که اگر شعر را بیان احساسات،
عواطف و انديشه هاي شاعر ،و گويندة شعر را خودِ واقعیِ شاعر بدانیم ،شاعر در شعر خود
حضور دارد و نیازي نیست که تخلّص خود را در آن بیاورد؛ ولی وقتی غزلسرايان بزرگی
همچون سعدي و حافظ ،تخلّص خود را در اکثر قريب به اتفاق غزلیات خود آوردهاند ،يا بايد
بپذيريم که آنها خود پذيرفته اند که پس از سروده شدن شعر ،ديگر گويندة شعر محسوب
نخواهند شد و براي حضور خود در شعر و اعالم انتساب آن به خود ،از تخلّص استفاده

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

کردهاند ،و يا بايد بپذيريم ،دست به کاري زدهاند که ضرورت چندانی نداشته است .بديهی
است وقتی شعراي بزرگ ،در اين حجمِ وسیع از غزلیات خود اصرار به اين کار داشتهاند،
نمیتوان گفت ضرورت چندانی نداشته است؛ لذا احتمال اول تقويت میشود.
کاربرد تخلّص ،عمدتاً دو مرحلة نزديك به هم را پشت سر گذاشته است :مرحلة اول زمانی
است که قالب قصیده از رواج میافتد و قالب غزل رواج میيابد .در اين مرحله کاربرد تخلّص
نیز رواج میيابد؛ مرحلة دوم زمانی است که برخی از شاعران بزرگ ،همچون مولوي در قرن
هفتم و حافظ در قرن هشتم ،به ماهیّت زيباشناختی و فلسفی تخلّص پی میبرند و میکوشند
تخلّصی را انتخاب کنند که عالوه بر اينكه بر شخص داللت میکند ،مفاهیم ثانوي هم داشته
باشد .اين نوع انتخاب به شاعر کمك میکند در بعد معنايی ،آثار خود را از شعر محو کند و آن
را هرچه بیشتر غیر شخصی کند .دربارة ارزش ادبی و زيبايیشناسی تخلّص تاکنون تحقیق
بايستهاي صورت نگرفته ،ولی در آثار برخی محققان اشارههاي جسته گريختهاي از منظر
سبكشناسی بدان شده است .کتاب ارزشمند تحوّل شعر فارسی تألیف زين العابدين مؤتمن،
تنها منبعی است که در آن بحث نسبتاً مفصلتري راجع به تخلّص شده است( .مؤتمن:7817 ،
ص )38-21اما در اثر مذکور نیز دربارة ارزش ادبی تخلّص ،ماهیت و کارکردهاي آن ،بحثی
صورت نگرفته است .راجع به تخلّص حافظ نیز ،جز دربارة علتِ انتخابِ آن توسط شاعر،
ادبی ،ماهیت تخلّص و طرز کاربرد آن را در شعر حافظ از منظري جديد بررسی کند.
تخلّص چيست؟
تخلّص در رايجترين معنی آن ،نامِ شعريِ شاعر است که با نام اصلی و کنیه و لقب او متفاوت
است .ناظم االطباء در تعريف اين اصطالح نوشته است« :نامی که شاعر براي خود مقرر کند و
بدان مشهور گردد ،مانند فردوسی و سعدي و حافظ و جز آنها .و هر بیتی که شاعر تخلّص
خود را در آن آورد ( ».نفیسی ،بی تا :ص )861همچنین در فرهنگ مزبور در توضیح «تخلّص
کردن» آمده« :ذکر نمودنِ شاعر ،تخلّص خود را در شعر» (نفیسی،همان) .تخلّص در اين معنی
که نفیسی و برخی از فرهنگ نويسان ديگر نوشتهاند ،کاربرد متأخري از اين اصطالح است و
احتماال" ناشی از توسّعی است که در معناي آن ،در يك مقطع زمانی به وجود آمده است .از
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تحقیق بايستهاي صورت نگرفتهاست .نگارندهدر اين مقاله کوشیده است با استفاده از نظريههاي
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روي شواهد و قرائنی که در دست است میتوان سیر تحوّل اين اصطالح را ترسیم کرد.
همانطور که میدانیم در کتابهاي بديع از يك صنعت ادبی به نام «حسن تخلّص» ياد میشود
که مربوط به قصیده است .در کتاب ترجمان البالغه که از قديمترين کتب اين رشته است در
تعريف صنعت «حسن تخلّص» آمده« :و يكی از جملة بالغت آن است و صنعت کی تخلّص
نیكوتر بوذ و چنان بايذ کی شاعر تكلّف کنذ و بیت مخلص نیكوتر و قويتر گويذ و اگر قوتر
نگويذ ،باري کم از بیتهاي ديگر نیايذ» (رادويانی:7836،ص .)21شبیه به همین تعريف ،در
کتاب دقايقالشعر آمده« :شرط ديگرست که چون شاعر از انشاء شعري يا قصهاي يا معنی ديگر
به سوي مدح گرايد ،به وجهی احسن و طريقی اجمل نقل کند چنانكه سخن ناتمام ننمايد و
در سالست سخن نقصانی پديد نیايد(».تاجالحالوي:7888،ص)86
چنانكه از موارد مذکور استنباط میشود ،اصطالح تخلّص در اين موارد نه به معنی نامِ
شعريِ شاعر و نه به معنی استعمالِ نامِ شعري است ،بلكه بر بیتی از قصیده داللت میکند که
حدِّ واسطِ تشبیب و نسیب با مدح است .بیتی که شاعر از طريق آن به تشبیب و نسیب يا تغزل
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پايان میدهد و در عین حال به مدحِ ممدوح میپردازد.
اما راز تحولِ معنايی اين اصطالح را بايد در تحوّل تاريخی شعر فارسی ،يعنی همان
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تحوّلی که منجر به از رواج افتادن قالب قصیده و رواج قالب غزل شد ،جستجو کرد .در پی
همین تحوّل است که مخاطبِ تاريخیِ شعر ،يعنی ممدوح ،جاي خود را به مخاطب دراماتیك
شعر میدهد.
از شواهد و قراينی که در غزلیات فارسی به چشم میخورد ،اين طور استنباط میشود که
قالب شعري غزل به صورت قالبی مستقل ابداع نشده ،بلكه همان تغزل در قصیده بوده است
که سرانجام استقالل پیدا کرده و به صورت قالب جداگانهاي در آمده است .اينكه تخلّص
معموال" در بیت آخر غزل میآيد و در قصیده بیتی بوده که به تغزل يا تشبیب و نسیب پايان
میداده و مقدمة مدح واقع میشده ،خود از قراينی است که اين مدعا را ثابت میکند .عالوه بر
اين ،شمس قیس رازي که از علماي قرن هفتم است و شمسالدين محمد آملی که از علماي
قرن هشتم است،غزل را اصطالحی ،در کناراصطالحات تشبیب و نسیب آوردهاند و آن را به
عنوان يك قالب شعري مستقل تعريف نكردهاند( .شمس قیس رازي :7818 ،ص ،828
شمسالدين محمد آملی7811 ،ق :ج ،7ص )711گويا اولین بار ،در قرن نهم است که غزل به
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عنوان يك قالب شعري مستقل تعريف میشود ،چنانكه خواجه عماد الدين محمود گاوان
(م )883در تعريف آن نوشته«:فالغزل ،ابیات ذات مَطلَعٍ متَحِدَّة الوزنِ و القافیة غیر متجاوزة عَنْ
اِثنیعَشَرَ بیتاً» (خواجه عماد الدين گاوان :7887،ص  )707همچنین دربارة تخلّص میگويد« :و
در اين زمان مستحسن آن است که اسم شاعر در آخر غزل مذکور باشد .اگرچه ،متقدمان ذکر
نكردهاند؛ اما بعد از شیخ سعدي متعارف ذکر است( .همان ص)706
شاهد ديگر اين مدعا ،محدوديت ابیات غزل است که در اولین غزلیات فارسی به چشم
میخورد« .در اوائل عهد ،غزلها معموال" کوتاه بود ،در قرن ششم غزلهاي کوتاه و بلند هر دو
در ديوانهاي شعرا پیدا میشود( ».مؤتمن :7817،ص .)28و نیز تعداد ابیات غزل معموالً کمتر از
تعداد ابیات قصیده است و مخصوصا" با تعداد ابیاتی که به عنوان تغزل در آغاز قصايد میآمده
مناسبت کامل دارد .شمیسا نیز دربارة منشأ غزلِ فارسی مینويسد« :بهترين دلیل براي اثبات اين
نكته که غزل همان تغزل بوده است ،مسألة تخلّص است .تخلّص در قصیده در وسط شعر ،بین
دو بخش وصف و مدح قرار دارد .وقتی بخش مدح از بین رفت ،بیت تخلّص ،بیت پايانی شد.
منتهی تخلّص در قصیده اسم بردن از ممدوح است و در غزل آوردن اسم شاعر» (شمیسا،
 :7810ص )21با توجه به همین شواهد و قرائن میتوان حدس زد که تخلّص در معنیِ نامِ
شعريِ شاعر ناشی از توسّع در کاربرد آن بوده است و هیچگونه وجه تسمیة ديگري نمیتوان
و در مقطع ديگر ،بیتی است که نام شاعر در آن ذکر میشود؛ با اين تفاوت که در مقطع اول،
بیتِ تخلّص در میان قصیده واقع میشده و در مقطع دوم در پايان غزل .سرانجام ،تالزم اين
بیت با نام شاعرـ البته در مقطع دوم -باعث شده اصطالح «تخلّص» در معنیِ نامِ شعريِ شاعر
رواج يابد.
اما راجع به ماهیت زيبايی شناسیِ تخلص ،همان طور که گفتیم در علم بديع از صنعتی به اين
نام ياد نشده است ،اما صنعتی وجود دارد که با موضوع بحث ما مرتبط است و آن صنعتِ
«تجريد» است .اين صنعت ،به نحوي که تفتازانی و ديگر علماي بالغت اسالمی ذکر کردهاند،
انواع و اقسامی دارد ،ولی يك نوع آن با موضوع بحث ما ارتباط بیشتري دارد .وحیديان کامیار
صرفاً در تعريف اين نوعِ آن مینويسد« :تجريد اين است که شاعر خود را مخاطب قرار دهد و
با خود سخن بگويد (وحیديان کامیار :7811،ص .)778با توجه به معناي لغوي «تجريد» و
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براي آن قائل شد .در يك مقطع ،تخلّص بیتی است که نام يا لقب يا کنیة ممدوح را در بر دارد

35

تعريفی که تفتازانی از اين صنعت کرده ،تعريف وحیديان کامیار خالی از تسامح نیست.
تفتازانی در تعريف اين نوع تجريد مینويسد« :و نوعی از آن ،اين است که شخص ،از لحاظ
صفتی که موضوع کالم است ،شخص ديگري را از خود انتزاع کند و سپس او را مخاطب قرار
دهد مانند گفتة ابی الطیب:
الخیل عندك تهديها و ال مال

فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال

درست مثل اين است که شخص ديگري را که همچون خود او فاقد خیل و مال و حال است،
از خود انتزاع کرده باشد(».تفتازانی ،بی تا :ص)181
چنانكه از گفتة تفتازانی مشخص میشود ،صِرفِ اينكه شاعر خود را مخاطب قرار دهد،صنعت
تجريد محسوب نمیشود ،بلكه ،عالوه بر آن ،بايد عمل انتزاع به نحوي که تفتازانی در تعريف
اين صنعت آورده ،صورت بگیرد؛ يعنی شاعر فردي را که در صفتی همانند اوست از خود
انتزاع کند .عالوه بر اين ،مثالی هم که تفتازانی آورده ،حاملِ نام يا تخلّص شاعر نیست و شاعر
به صراحت مخاطبِ سخن قرار نگرفته است ،بلكه مخاطبِ سخن ،کسی است که وصف حال
38


او شبیه به وصف حال شاعر است و اين شباهت در حدّي است که خوانندة شعر را متوجه
صنعت تجريد میکند .از اين گذشته ،استفاده از صنعت تجريد ،به نحوي که تفتازانی تعريف
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کرده و مثال آورده ،حاوي ارزش هنري و زيبايیشناختی است ،زيرا الزمة استفاده از آن ،داشتنِ
توانايی ويژه است؛ اما کاربرد تخلّص در مقام مخاطب يا به بیان ديگر ،صرف اينكه شاعر خود
را از طريق تخلّص مخاطب قرار دهد مستلزم هیچگونه توانايی شاعرانهاي نیست ،بلكه
خاصیتِ زبانیِ تخلّص طوري است که شاعر را خود به خود در اکثر مواقع ،در مقامِ مخاطب يا
سوم شخص قرار میدهد و به ندرت اتفاق میافتد که شاعر صرفاً براي مخاطب قرار دادنِ
خود از طريقِ تخلّص ،متحمل زحمتی شود 7.عالوه بر اين ،چنانكه در غزلیات حافظ مشاهده
میشود ،حافظِ شعري (فردي که به اسم حافظ در شعر حاضر میشود) در بسیاري مواقع ،نه
شباهتی با حافظِ شاعر دارد و نه شباهتی با گويندة شعر.
تخلّص وگويندة نمايشي شعر
از مهمترين نكتههايی که در پرتو پژوهش در منابعِ بوطیقا معلوم میشود اين است که بايد میان
شاعر و گويندة شعر تمايز قائل شد و شاعر را نه گويندة شعر ،بلكه سازنده و سرايندة آن
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دانست .از منظر ساختارگرايی گوينده کسی است که وقتی پارهگفتاري بیان میشود ،مرجعِ
ضمیرِ اول شخصِ آن پارهگفتار« »Utteranceاست و بديهی است که حضور او همواره در
زمان حال است ،زيرا زمان افعالی که در کالم به کار میرود از طريق زمانی که گوينده آن را
بیان میکند ،معلوم میشود .پل ريكور در تحلیل نظرية امیل بِنوِنیست ،زبانشناس و
ساختارگراي فرانسوي ،مینويسد« :کلمة «من» به تنهايی مفهومی ندارد ،اما شاخصِ ارجاعِ
گفتمان به کسی است که سخن میگويد« .من» به معناي کسی است که «من»را در جملهاي در
ارجاع به خود به کار ببرد ،مشروط به اينكه در حال گفتنِ آن جمله باشد .بنابراين ،ضمیر
شخصی اساساً تابع گفتمان است و فقط زمانی معنیدار است که کسی گوينده باشد و خود را
با گفتن «من/م» مشخص کند .زمان افعال را نیز میتوان به ضماير شخصی اضافه کرد .زمان
افعال ،نظامهاي دستوري بسیار متفاوتی را تشكیل میدهد ،اما همة زمانها در هر نظام

دستوريی مبتنی بر زمان حالند؛ زيرا زمان حال نیز مانند ضمیر شخصیِ«من» ،خود بیانگر
است(.ريكور :7111 ،ص .)12با اين وصف ،گويندة شعر کسی است که مرجعِ ضمیرِ اول
شخص مفرد است و نه لزوما" شاعر.
6

گويندة بسیاري از غزلیات مولوي خداست .گويندة يكی از مشهورترين شعرهاي فارسی
که منسوب به سنايی است ،شیطان است 8.گويندة برخی از اشعار خاقانی که در رثاي فرزندش
و به طور کلّی گويندة بسیاري از اشعار ،کسی غیر از خودِ شاعر است .البته ممكن است برخی
بگويند که اينگونه موارد ،حكم «النادر کالمعدوم» دارد و نمیتوان با استناد به آنها حكم کلّی
کرد .پاسخ اين اشكال اين است که در اينگونه موارد يا مواردي که فرد يا افرادي مورد اسناد
مجازي واقع شده اند ،گويندة شعر تمايز کلّی با شاعر دارد و ما از ماهیت گوينده باخبريم ،لذا
به راحتی حكم به افتراق و تمايز گوينده و شاعر میکنیم ،ولی در موارد ديگر ،از آنجا که تمايز
گوينده و شاعر نسبی است و يا قرينهاي که دالّ بر آن تمايز باشد وجود ندارد و يا ماهیت
گوينده را نمیشناسیم ،بالفاصله حكم میکنیم که گوينده همان شاعر است ،حال آنكه وجود
همین موارد نادر میتواند دالّ بر اين باشد که همواره اين تمايز ،ولو به صورت پنهان و نسبی
وجود دارد .حتی در مواردي که تصور میکنیم شاعر ،شعرِ خود را از زبان ديگري بیان نكرده،
باز هم نمی توان گويندة شعر را خود شاعر دانست .اما آن ديگري هم که او را گويندة شعر
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رشیدالدين سروده ،خودِ رشیدالدين است 1.گويندة برخی از غزلیات عطار ،شیخ صنعان است
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تلقی میکنیم ،گويندة متعیّن نیست ،بلكه کسی است که شعر ،او را گوينده کرده است .چنین
گويندهاي را پیروان مكتب نقد نو ،گويندة نمايشی (دراماتیك) مینامند.
ويمست يكی از نظريهپردازان اين مكتب مینويسد« :مطمئنا" معنی برخی از اشعار ممكن
است جنبة شخصی داشته باشد ،بدين معنی که برخی ازاشعار وضعیت روحی کسی را بیان
می کنند ،نه يك موضوع عینی را؛ اما حتی يك غزل کوتاه هم ،اثري نمايشی است ،واکنش
گويندهاي به يك وضعیت است .ما بايد انديشهها و نگرشهاي شعر را به گويندة دراماتیك شعر
– منِ شعري غزل – نسبت دهیم و اگر به هر دلیل به شاعر نسبت داديم فقط از طريق استنباط
از زندگینامة او باشد(.ويمست :7131 ،ص)2
اساسا" از منظر فلسفی ،شعر و در کلّ ،سخن ادبی،فاقد گويندة متعیّن ( گويندهاي که
محدود به زمان و مكان و شرايط خاصّ باشد) است و اين مطلبی است که نه تنها فرمالیستها
با نظريهاي همچون «سفسطة نیتمندي» 3آن را بیان کردهاند ،بلكه فالسفة قديم هم در بوطیقاي
مشّائی به طور غیر مستقیم چنین عقیدهاي را بیان کردهاند .مثال" خواجه نصیرالدين طوسی در
56


کتاب اساس االقتباس براي خطابه که مادة آن نیز زبان است ،قائل به سه رکن شده است و
مینويسد« :آنچه خطابه بی آن صورت نبندد سه چیز است ، قائلی و قولی و مخاطبی»
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(خواجه نصیر الدين طوسی :7812 ،ص )816ولی دربارة شعر مینويسد«:انفعال تخییل از
جهت التذاذ ،و تعجب از نفس قول ،بی مالحظت امري ديگر» (همان ،ص  )168مسلماً منظور
خواجه از امري ديگر ،اموري است که به کالم مربوط میشود و آن امور همان است که خطابه
بی آن صورت نمیبندد .لذا آنچه در شعرنبايد لحاظ شود قائل و مخاطب است و آنچه بايد
لحاظ شود نفسِ قول است .ساختارگراي معروف ،ياکوبسن نیز در الگوي ارتباطی خود براي
هر ارتباط شش رکن قائل است که عبارت است از  .7 :فرستنده .6 ،پیام .8 ،گیرنده .1 ،زمینه،
 .2رمزگان.3 ،تماس.
ياکوبسن در کارکردِ ادبی زبان ،جهتگیري پیام را نه به سوي فرستنده و نه به سوي
گیرنده يا زمینه يا رمزگان يا تماس ،بلكه به سوي خود پیام میداند 1.خالصه اينكه ،همة
کسانی که از منظر بوطیقا به شعر و سخن ادبی نگاه کردهاند ،منكر گويندة متعیّن براي شعر
شدهاند و شاعر را به عنوان يك شخصیّت متعین ،گويندة شعر ندانستهاند.
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از میان منتقدان و نظريه پردازان ،تی .اس .الیوت مسأله را از ديدگاهی ديگر بررسی میکند.
وي ،تا اندازهاي به پیروي از ازرا پاوند که اصطالح «پرسونا» را در اين خصوص وضع کرده،
در مقالهاي تحت عنوان «سه صدا در شعر» مینويسد« :صداي اول ،صداي شاعر است که با
خود سخن میگويد نه با هیچ کس ديگر .صداي دوم،صداي شاعر است که خطاب به مخاطب
سخن میگويد ،و سومین صدا ،صداي شاعر است آنگاه که میکوشد شخصیّت نمايشی را
خلق کند که در شعر سخن بگويد»( .الیوت :7112،ص )11الیوت در جاي ديگر همین مقاله
مینويسد« :به عقیدة من در هر شعري ،از مكاشافات شخصی گرفته تا حماسه يا نمايشنامه،
بیش از يك صدا شنیده میشود .اگر نويسنده هرگز با خود سخن نمیگفت ،نتیجة کار
نمیتوانست شعر باشد ،گرچه میتوانست خطابهاي شكوهمند باشد .بخشی از لذت شعر،
لذت استراق سمع حرفهايی است که ما مخاطبش نیستیم  .اما اگر شعر فقط براي خود نويسنده
بود ،میبايست به يك زبان شخصی و ناشناخته نوشته میشد و شعري که فقط براي نويسنده
باشد ،اصال" نمیتواند شعر باشد(».همان ،ص)701
چنانكه از اظهارات الیوت مشخص میشود ،به عقیدة وي آنچه گويندة نمايشیِ شعر
میگويد چیزي است که شاعر با خود گفته است ،ولی نه براي خود .در واقع ،حديث نفس
شاعر است که به زبان گويندة دراماتیكِ شعر جاري میشود تا به گوش مخاطب برسد.
میکند .در اينگونه موارد می گويند شاعر در جلد شخص ديگري فرو رفته و از زبان او سخن
میگويد .ايبرامز دربارة اين اصطالح مینويسد« :پرسونا کلمة التینی به معنی نقابی است که
بازيگران تئاتر کالسیك به چهره میزدند و اصطالح شخصیتهاي نمايشی( dramatis
 )personaeکه به معنی مجموعه افرادي است که در نمايش به اجراي نقش میپردازند ،و نیز
کلمة انگلیسی « »personبه معنی «شخص» و «فرد» از همین کلمه مشتق شده است .اخیراً در
مباحث ادبی ،اصطالحِ «پرسونا» اغلب براي راوي اول شخص به کار میرود ،چه اين راوي،
«منِ» يك منظومة روايی باشد ،چه «من» در يك داستان و چه گويندهاي که صدايش را در غزل
میشنويم»(ايبرامز:7118 ،ص)722
چرا بايد به شخصیّت دراماتیك قائل شويم؟ پیش از پاسخ به اين سؤال بايد به شباهت
زبان ارتباطی روزمره با زبان شعر اشاره کنیم .در هر زبان ارتباطی اي به میزان زيادي از کلمات
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اصطالحِ «پرسونا» امروزه در مواردي به کار میرود که نويسنده از راويِ اول شخص استفاده
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اشارهگر« »deictic wordsاستفاده میشود .کلمات اشارهگر کلماتی هستند که بخشی از
معناي خود را از موقعیّتی که گفتمان 8در آن تولید میشود ،اخذ میکنند .منظور از موقعیّت،
عواملی نظیر گوينده ،مخاطب و زمان و مكان گفتمان است .ضمايرِ اول شخص و دوم شخص،
قیدهاي زمان و مكان و صفات و ضماير اشاره و برخی از افعال ،کلماتی هستند که بخشی از
معنی آنها از طريق موقعیّتی که پارهگفتار 1در آن به کار میرود ،مشخص میشود.
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از میان کلمات اشارهگر ،کاربردِ ضماير اول شخص و دوم شخص در زبان علمی به
شدت محدود است؛ ولی در زبان شعر و زبان ارتباطی کاربردي بسیار گسترده دارند .از نگاه
ساختارگرايان ،به يمن اين دو ضمیر است که گوينده و شنونده در زبان به وجود میآيند و
بدون اين دو ضمیر نه گويندهاي وجود دارد و نه شنوندهاي .اما از طرف ديگر ،تا زمانی که
براي اين ضماير مرجعی در نظر نگیريم ،متن ،معنايِ محصّلی نخواهد داشت .حال اگر شخص
شاعر را مرجع ضمیر اول شخص بگیريم و مخاطب تاريخی او را مرجع ضمیر دوم شخص،
متن را به يك سند تاريخی تقلیل دادهايم و منكر ارزش هنري آن شدهايم .در چنین وضعی،
56


خواننده نی ز فقط يك تماشاگر و يا محقق محض است که نه از متن میتواند بهرة شخصی و
عاطفی ببرد و نه می تواند با آن رابطه برقرار کند .در حالی که واقعیتهاي موجود نیز ثابت
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میکند خوانندة شعر ،وقتی شعر را نه به عنوان سند تاريخی بلكه به عنوان شعر میخواند ،در
ناخودآگاه خود شاعر را گويندة شعر فرض نكرده است ،بلكه گويندة شعر را گويندة نمايشی
میداند که خودش نقش او را اجرا میکند .اگر شعرِ موفق ،عمر جاودان میيابد ،از اين روست
که هر کسی می تواند نقش گويندة آن را اجرا کند و اگر گويندگیِ آن به شاعر ختم میشد،
عمر شعر هم بیشتر از عمر شاعر نبود.
تخلّص در غزليات حافظ
شمس الدين محمدِ شاعر ،در انتخاب تخلّص خود نیز رندانه يا به بیان بهتر ،شاعرانه عمل کرده
است .وي با انتخاب تخلّصِ «حافظ» ،توانسته عالوه بر اينكه غزلیات خود را هرچه بیشتر غیر
شخصی میکند و تمايز گويندة نمايشی شعر با شاعر را برجستهتر میسازد ،درجة ايهام و ابهام
را که از خصايص ذاتی شعر است  ،در اشعار خود به اعال درجه برساند و امكانی را فراهم کند
که تخلّص عالوه بر کارکردهاي معمول ،کارکردهاي ويژهاي هم در شعر وي داشته باشد .اما

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

پیش از اينكه به کارکردها بپردازيم ،بهتر است دربارة دو مسألة مقدماتی بحث کنیم؛ يكی راجع
به مفهوم عامِ واژة «حافظ» و ديگري راجع به علتِ انتخاب اين تخلّص .
مشهور اين است که «حافظ» لقب کسانی بوده که قرآن را از بر داشتهاند ،اما اين لقب فقط
لقب حافظان قرآن نبوده است ،بلكه لقب کسان ديگر هم بوده است .آقاي باستانی پاريزي در
مقالة محققانهاي که راجع به اين مسأله تألیف کرده ،با ذکر مستندات تاريخی ثابت کرده است
که لقب حافظ به کسان زيادي اطالق میشده ،کسانی که .7:حافظ قرآن بودهاند؛  .6حافظ
صدهزار حديث بودهاند؛  .8قرآن را به آهنگ خوش میخواندهاند؛  .1مطرب و قوال بودهاند؛
 .2موسیقیدان وخواننده بودهاند .عالوه بر اين ،آقاي پاريزي از اشخاص زيادي به عنوان
مصداق تاريخی نام میبرد که يا همة اين هنرها را با هم داشتهاند و يا برخی از آنها را با هم
داشتهاند و چنانكه وي میگويد« :اين حفّاظ بیشتر با خانقاهها سر و کار داشتهاند و طبعاً با
سماع صوفیه نیز ارتباطی میيابند»( .باستانی پاريزي :7887،ص )677در فرهنگ نفیسی نیز ذيل
کلمة«حافظ» آمدهاست «مأخوذ از تازي کسیکه همة قرآن مجید را از برداشته باشد و کسی
کهدرگورستان تالوت قرآن کند وحارس و نگهدار .و مطرب و قوال» (نفیسی،بی تا :ص)7712
با اين وصف ،لقب «حافظ» بر طیف وسیعی اطالق میشده که ويژگی مشترك آنها احیاناً از
برداشتن همه يا قسمتی از قرآن بوده است؛ اما در هر يك از آنها يكی از اين هنرها که باعث
ملقب به «حافظ مراغی» بوده ،در موسیقی شهرت بیشتري داشته است( .باستانی پاريزي:7887 ،
ص  )603 -601عالوه بر اين ،بسیاري از اين حافظان به دلیل ارتباط با خانقاهها ،گرفتار آفت
ريا و تزوير -که مبتال به محیطهاي صوفیانه بوده -نیز بودهاند .و حتی قبل از حافظ نیز ريا و
تزوير قرّايان که احتماالً بسیاري از آنها همان حافظان قرآن بودهاند ،مورد انتقاد عارفان
آزادانديش بوده است.
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راجع به علت انتخابِ تخلّصِ «حافظ»  ،نظر مشهور اين است که شاعر آن را بدين دلیل
انتخاب کرده که خود حافظِ قرآن بوده است ،اما به نظر میرسد اين يگانه دلیل شاعر نبوده
است .اينكه شاعر قرآن را از برداشته و موسیقیدان و خواننده بوده است ،مطلبی است که از
برخی اشعار او هم استنباط میشود؛ ولی کسانی که اين دلیل را يگانه دلیلِ شاعر در انتخاب آن
دانستهاند ،فقط به ارتباط تخلّص با شاعر توجه کردهاند نه اهمیت و جايگاه آن در شعر.
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میشده صاحبش ملقب به حافظ شود ،غالبتر بوده است .همانطور که عبدالقادر مراغهاي که
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تخلّص در شعر کارکردهايی دارد که مهمترين آنها عبارت است از:
.7برجسته کردنِ تمايزِ میانِ شاعر و گويندة نمايشی شعر .کاربرد تخلّص در اکثر موارد به
نحوي است که شاعر يا مخاطب واقع میشود و يا موضوع سخن ،و از آنجا که در بیرون از
حوزة شعر ،رابطة تخلص با شاعر همان رابطة اسم و مسماست ،چنین کاربردي به خوانندة
شعر القا يا يادآوري میکند که گويندة شعر ،شخص شاعر نیست؛
 .6در مواردي که گويندة شعر پند و اندرز میدهد و يا امر و نهی میکند ،در ظاهر،
شاعر(خاص) را مخاطب قرار میدهد و در واقع عام را اراده میکند و از اين طريق هم ترك
تصريح میکند و هم برتأثیر کالم میافزايد؛
 .8در جامعة بستهاي که نمیتوان به سادگی از ديگران انتقاد کرد ،به گويندة شعر امكان میدهد
در ظاهر از شاعر و در واقع از ديگران انتقاد کند؛
 .1همانطور که از يك سو شعر را غیر شخصی میکند و تمايز میان گوينده و شاعر را برجسته
میسازد ،از سوي ديگر هم انتساب شعر را به شاعر يادآوري میکند و نام او را جاودانه
51


میسازد؛
 .2در حوزة برون متنی ،جايگاه و پايگاه اجتماعی شاعر را در زمان خود آشكار میسازد .به
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همین دلیل است که بسیاري از شعرا نام يا لقب ممدوح خود را براي تخلّص انتخاب
میکردهاند؛
 .3به گونة مخاطبی نمايشی و فراتاريخی ،جانشین مخاطبِ تاريخی میشود .در واقع ،از وقتی
که قالب قصیده که مخاطب آن عمدتاً شخصیتی تاريخی است ،از رواج میافتد ،قالب غزل
رواج میيابد که مخاطب آن ،عمدتاً ،فراتاريخی است .میتوان گفت ،در بسیاري از موارد،
تخلّص به نمايندگی از مخاطب فراتاريخی در غزل حضور میيابد.
مواردي که برشمرديم ،مهمترين کارکردهاي تخلّص در شعر است و بديهی است شاعري
به بزرگیِ حافظ در انتخاب تخلّص خود به همة اين موارد توجه داشته است .انتخاب تخلّص
«حافظ» همة اين اهداف را به بهترين نحو براي شاعر تأمین میکرده است .اما عالوه براين،
حافظ لقبی عام هم بوده است و در میان شاعران بزرگ هیچکدام لقبی عام را براي تخلّص
انتخاب نكردهاند .حافظ با انتخاب اين تخلّص امكانی براي خود فراهم کرده که ديگران از
فراهم کردن آن ناتوان بوده اند و آن امكان اين است که شاعر همچنان که میان خود و گويندة
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شعرش تمايز ايجاد کرده ،میان خود به عنوان حافظِ شاعر و حافظی که در شعرش میآيد به
عنوان حافظِ شعري تمايز ايجاد کند و اين هر دو تمايز ،ايهامی فراشعري را در ساز و کارِ
شاعرانة او به وجود آورده است و همین ايهام است که باعث شده شخصیتِ شاعر عمدتاً در
هالهاي از ابهام باقی بماند .شاعر در اکثر موارد اين تخلّص را طوري در شعر خود به کار برده
که هم مفهوم عام آن استنباط میشود و هم مفهوم خاص آن .حتی وقتی که میگويد:
عشقت رسد به فرياد ارخود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی با چهارده روايت
(ص)33

به سادگی و بدون هیچگونه ممانعتی میتوان گفت «حافظ» در اين بیت مفهوم عام دارد،
حتی بدون اينكه منكرِ حافظِ قرآن بودنِ شاعر شويم؛ بنابراين ،در بیت مذکور ،همچون در
بسیاري از ابیات ديگر ،کلمة «حافظ» داراي ايهام است و از يك سو بر خود شاعر داللت
می کند و از سوي ديگر بر هر حافظ قرآنی ،و همین ايهام شعري است که به سبب ارتباط
حافظِ شعري با حافظِ شاعر جنبة فراشعري پیدا میکند و شخصیتِ تاريخی شاعر را در هالهاي
از ابهام قرار میدهد .ايهامِ مندرج در اين بیت زمانی آشكارتر میشود که گويندة شعر را
شخصیت دراماتیكی بدانیم که از حیثیت عشق دفاع میکند.
اگر بخواهیم رابطة اين سه عنصر؛ حافظِ شاعر ،حافظِ شعري و گويندة شعر را در غزلیات
است رابطهاي که میگويیم رابطهاي درون شعري است وگرنه بیرون از شعر هرچه هست خود
شاعر است.
الف) اتحاد هر سه عنصر :گرچه وجود چنین رابطهاي بین سه عنصرِ مذکور جزءِ موارد نادر
است ،اما به هر حال اين رابطه گاه پیدا میشود و گفتنی است که در چنین حالتی میتوان
گفت شاعر از صنعت «تجريد» استفاده کرده است .ويژگی رابطة «الف» اين است که حافظِ
شعري ،شاعر و سخندان است و گويندة شعر نیز راجع به شاعري و سخندانی وي صحبت
میکند و بر ارزش هنري سخنان و اشعار او ،اِشعار دارد .بنابر اين ،از آنجا که شاعر بودن که
ويژگی حافظِ شعري است و اِشعار به ارزشِ هنريِ شعر که ويژگی گويندة شعر است هر دو از
ويژگیهاي شاعر هم هستند ،میگويیم بین سه عنصرِ شاعر ،حافظِ شعري و گويندة شعر رابطة
اتحاد برقرار است .ابیات زير نمونهاي از اتحاد سه عنصر مذکور است:
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حافظ مورد بررسی قرار دهیم ،هر بار يكی از روابط زير بین آنها حاکم خواهد بود .بديهی
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حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم(ص)628
چنانكه مالحظه میشود ،بیت مذکور شباهت زيادي با بیت ابی الطیب متنبی دارد که
سكاکی و تفتازانی آن را به عنوان شاهد مثال براي تجريد ذکر کردهاند.
حافظ چه طرفه شاخ نبات است کلك تو کش میوه دلپذيرترازشهدو شكر است(ص)61
زبان کلك توحافظ چه شكر آن گويد

که گفتة سخنت میبرنددست به دست(ص)71

ب) اتحادحافظِشعري با گويندة شعر و عدم رابطة درون شعريِ آنها با حافظِ شاعر :ويژگی
اين رابطه اين است که گويندة شعر در مصراع اول مطلبی راجع به حافظ ،و در مصراع دوم
مطلبی راجع به خودش میگويد .سپس خواننده متوجه میشود مطلبِ مصراعِ دوم که گوينده
راجع به خودش میگويد دنبالة مطلبِ مصراعِ اول است که راجع به حافظ میگفت .کارکرد
ادبی اين رابطه اين است که صنعت ادبی التفات را به وجود میآورد .اين رابطه در سطح
معنايی رابطة حافظِ شعري را با گويندة شعر تقويت میکند .ابیات زير نمونهاي از اين نوع
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رابطه است:
به رندي شهره شد حافظ میان همدمان لیكن

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 4581

چه غم دارم که درعالم قوام الدين حسن دارم(ص)661
به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم (ص)661

گر به هر موي ،سري بر تن حافظ باشد

همچو زلفت همه را در قدمت اندازم(ص)680

بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار

که با وجود تو کس نشنود ز من که منم(ص)682

ج) رابطة تباين ميان هر سه عنصر :اين رابطه داراي دو حالت است :در حالت اول گويندة
شعر از موضع مخالفت و عناد راجع به حافظِ شعري سخن میگويد .مانند:
حافظ مكن مالمت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ريا بینیاز کرد
(ص)17

حافظ اين خرقه که داري توببینی فردا

که چه زنّار ز زيرش به دغا بگشايند
(ص)781

مگو ديگر که حافظ

نكتهدان است

که ما ديديم و محكم جاهلی بود
(ص)711

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

ز جیب خرقة حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیديم او صنم دارد
(ص)87

حافظم گفت که خاك در میخانه مبوي

گو مكن عیب که من مشك ختن میبويم
(ص)636

برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ

کزين فسانه و افسون مرا بسی ياد است
(ص)63

ز خانقاه به میخانه میرود حافظ

مگر ز مستی زهد ريا به هوش آمد
(ص)771

در اين حالت ،ويژگیِ اين رابطه آن است که «حافظ» بیشتر ،مفهوم عام دارد و مترادف با
«زاهد» به کار میرود و کارکرد آن اين است که شاعر به سادگی میتواند از آفات اخالقی
مبتال به حافظان و زاهدان ،انتقاد کند.
در حالت دوم ،گويندة شعر با موافقت و تحسین راجع به حافظِ شعري سخن میگويد .مانند:
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

که ز بند غم ايام نجاتم دادند
(ص)761

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از يمن دعاي شب و ورد سحري بود

چنانكه مالحظه میشود ،دراين حالت شاعر میتواند از ارزشها و صفات معنوي خود ،بدون
اينكه بوي خودستايی از آن بیايد ،ياد کند.
د ) رابطة مبهم بين سه عنصر :در ابیاتی که اين رابطه برقرار است ،ماهیت هیچکدام از عناصر
بر خواننده آشكار نمیشود و ايهامِ شعري ،ايهام فراشعري را تشديد میکند .مهمترين ويژگی
اين نوع ابیات برجستگی ايهام در لفظ «حافظ» است ،به گونهاي که هم محتمل معنی خاص
است و هم محتمل معنی عام .مانند:
دوش لعلش عشوهاي میداد حافظ را ولی

من نه آنم کز وي اين افسانهها باور کنم
(ص)688

من ارچه حافظ شهرم جوي نمیارزم

مگر تو از کرم خويش يار من باشی
(ص)860
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(ص)711
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گفتی از حافظ ما بوي ريا میآيد

آفرين بر نفست باد که خوش بردي بوي
(ص)812

خندة جام می و زلف گرهگیر نگار

اي بسا توبه که چون توبة حافظ بشكست
(ص)60

حافظا روز اجل گر به کف آري جامی

يكسر از کوي خرابات برندت به بهشت
(ص)23

پراکندگی اين چهار رابطه در ديوان حافظ نه تنها يكی از مهمترين عوامل ابهام و ايهامِ
درون شعريِ اوست ،بلكه يكی از مهمترين عوامل ابهامزا راجع به شخصیت خود حافظ است.
از آنجا که «حافظ» به هر حال تخلّص شاعر است ،خواننده انتظار دارد از طريق قضاوتهايی که
در شعر او راجع به وي شده ،اطالعاتی کسب کند؛ اما سرانجام پی میبرد کلمة «حافظ» که
خود کلمهاي مبهم است و يك طیف وسیع معنايی را در بر میگیرد ،وقتی به عنوان تخلّص
وارد شعر حافظ میشود ابهام آن دو چندان میشود و اين ابهام وسیلهاي میشود در دست
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شاعر تا به وسیلة آن شخصیتهاي گوناگونی از وي يا خود ترسیم کند.
حافظِ شعري به عنوان شخصیّتی دراماتیك ،منش و هويت ثابتی ندارد .اين شخصیّت داراي
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ويژگیهاي متعددي است که هر بار يكی از آنها مجال بروز میيابد .گرچه بسیاري از اين
ويژگیها می تواند به نوعی منطبق بر شخصیّت خود شاعر باشد ،اما همة آنها به طور هم زمان
در شخصیّت دراماتیك شعرِ او متجلی نمیشوند؛ بنابراين ،حافظِ شعري ،گاه حافظِ قرآنی
رياکار است:
حافظ اين خرقه بینداز مگر جان ببري

کاتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست
(ص)71

حديث حافظ و ساغر که میزند پنهان

چه جاي محتسب و شحنه ،پادشه دانست
(ص)81

آتش زهدوريا خرمن دين خواهدسوخت

حافظ اين خرقة پشمینه بینداز و برو
(ص)687

حافظ مكن مالمت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ريا بی نیاز کرد
(ص)17

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

طريق رندي و عشق اختیار خواهم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ

(ص)16
باشد که گوي عیشی در اين جهان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق باز آي

(ص)702
چون نیك بنگري همه تزوير میکنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

(ص)783
 و گاه توبهکاري است که از زهد ريايی خود توبه کرده:که حافظ توبه از زهد ريا کرد

بشارت بر به کوي می فروشان

(ص)81
مگر ز مستی زهد ريا به هوش آمد

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ

(ص)771
 و گاه رندي است بیريا که بر زاهد رياکار طعنه می زند:حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی

دام تزوير مكن چون دگران قرآن را
(ص)8

زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه

(ص)787
 و گاه رندي است که براي رندي خود دلیل دارد:حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز

بس طور عجب الزم ايام شباب است
(ص)66
با کرم پادشه عیب پوش(ص)716

رندي حافظ نه گناهی است صعب
 و گاه توبهکار متزلزلی است که توبه میشكند:خندة جام می و زلف گرهگیر نگار

اي بسا توبه که چون توبة حافظ بشكست
(ص)60

 گاه همچون خیام اهل باده نوشی و اغتنام فرصت است و گاه از بادة ازلی سرمست است:بـر رخ سـاقـی پــري پـیـكـر

هـمچـو حــافظ بنوش بادة ناب
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ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند
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(ص)77
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

ترك افسانه بگو و حافظ و می نوش دمی

(ص)71
چنین که حافظ ما مست بادة ازل است

به هیچ دور نخواهند يافت هشیارش

(ص)86
جــامـی ز مـی الــست گیـرد

خــرم دل آنـكه هـمچو حــافـظ

(ص)707
کايام گل و ياسمن و عید صیام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

(ص)88
 و گاه سحرخیزي صاحب همت و دعاگوست که دعايش در محل استجابت است:به خدا که جرعهاي ده تو به حافظ سحرخیز

که دعاي صبحگاهی اثري کند شما را
(ص)3
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روزي ما باد لعل شكر افشان شما

میکند حافظ دعايی بشنو آمینی بگوي

(ص)70
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که ز بند غم ايام نجاتم دادند

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

(ص)761
از يمن دعاي شب و ورد سحري بود

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

(ص)711
 گاه شخصیّتی خوشنام و گاه شخصیّتی بدنام است:نام حافظ رقم نیك پذيرفت ولی

پیش رندان رقم سود و زيان اين همه نیست
(ص)26

صوفیان جمله حريفند و نظرباز ولی

زين میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد (ص)13

به رندي شهره شد حافظ میان همدمان لیكن
چه غم دارم که در عالم قوام الدين حسن دارم(ص)661
 و گاه شاعري است که شعرش در حدّ اعجاز است:در آسمان نه عجب گر به گفتة حافظ

سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

(ص)1
که گفتة سخنت می برند دست به دست

زبان کلك تو حافظ چه شكر آن گويد

(ص)71
سرود مجلست اکنون فلك به رقص آرد

که شعر حافظ شیرين سخن ترانة توست
(ص)62

حسد چه میبري اي سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است
(ص)61

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبريز است(ص)80
 و گاه خنیاگري موسیقیدان است:غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا را(ص)1
که شنید اين ره دلسوز که فرياد نكرد

غزلیات عراقی است سرود حافظ

(ص)18
در آن مقام که حافظ برآورد آواز

غزل سرايی ناهید صرفهاي نبرد

(ص)713
فكند زمزمة عشق در حجاز و عراق
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوي کجاست

تا به قول و غزلش ساز و نوايی بكنیم
(ص)630

 و مهمتر از همه اينكه در اکثر مواقع عاشقی شیفته و دل از دست داده است:قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست

قرار چیست صبوري کدام و خواب کجا
(ص)8

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

يعنی ازوصل تواش نیست بجز بادبدست(ص)71

حافظ هرآنكه عشق نورزيد و وصل خواست

احرام طوف کعبة دل بی وضو ببست
(ص)66

حافظ گمشده را با غمت اي يار عزيز

اتحادي است که در عهد قديم افتاده است
(ص)63
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نواي بانگ غزلهاي حافظ شیراز (ص)713
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بسوخت حافظ و در شرط عشقبازي او

هنوز بر سر عهد و وفاي خويشتن است
(ص)83

از بین غزلیات حافظ ،غزلهاي شماره -112-136-823-822-861-618-781-708-60
فاقد تخلّص است .يعنی از مجموع  112غزل حافظ ،ده غزل فاقد تخلّص است .البته فاقد
تخلّص بودن بدين معنی نیست که فاقد شخصیّت دراماتیك است .بديهی است که حتی
غزلیاتی که داراي تخلّصند ،اگر ابیات آنها فاقد وحدت معنايی باشد ،نقش و منشِ شخصیّت
دراماتیك ،در ابیات مختلف ممكن است ،تغییر کند .از میان  182غزلی که داراي تخلّص است
در يك غزل ،يعنی غزل شمارة  682با مطلع زير:
در عهد پادشاه خطابخش جرمپوش

حافظ قرابهکش شد و مفتی پیالهنوش
(ص)718

تخلّص در مطلع غزل آمده و در غزلهاي -718-717-728-780-11-11-87-73-76-77
-188-162-167-178-106-810-836-837-818-868-871-801-808-681-671-711
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 181-187-118-121در يك يا چند بیت به آخر مانده آمده است .با اين حساب از میان 182
غزلی که داراي تخلّص است در  121غزل ،تخلّص در بیت آخر (مقطع) آمده و در بقیة موارد
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در ابیات ديگر .زينالعابدين مؤتمن دربارة تقديم تخلّص در شعر حافظ مطلب مفیدي نوشته
که در اينجا نقل میشود:
« در غزلهاي حافظ هرجا در مورد تخلّص تقديمی افتاده ،غالباً به علت اختتام غزل به موضوع
مديحه است و نیز محتمل است که شاعر غزلی پرداخته و در ديوان خود ثبت کرده و پس از
آن بیتی با همان وزن و قافیه بر خاطرش گذشته و ناچار آن را در پايان همان غزل قرار داده
است و چون ناسخین هنگام استنساخ و کتابت ديوان او تغییر و تبديل را در ترتیب ابیات جائز
ندانستهاند تخلّص به همان حال در بیت ماقبل آخر باقی مانده است»(مؤتمن:7817 ،ص)30
نتيجه گيري
در اين مقاله سعی نگارنده بر آن بود که با يافتنِ معیارهايی نظري ،سبكِ «حافظ» در کاربرد
تخلّص را بررسی کند .نتیجة اين تحقیق نشان میدهد:

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

الف) براي درك ضرورتِ تخلّص ،الزم است بین شاعر و گويندة شعر تمايز قائل شويم؛ حتی
اگر با نظريهپردازانی که اين تمايز را حقیقی میدانند ،همعقیده نباشیم ،دست کم بايد ،در
خواندن شعر ،چنین تمايزي را پیشفرض قرار دهیم؛
ب) شاعران بزرگ چه در انتخاب تخلّص و چه در کاربرد آن معیارها و اهداف مهمی
داشتهاند؛
ج) حافظ و احتماالً برخی ديگر از شعرا عالوه بر اهداف عمومی ،اهداف اختصاصی هم
داشتهاند؛
د) نوع تخلّص و طرز کاربرد آن در شعر حافظ و احتماالً شعراي ديگر با سبك شخصیِ آنها
ارتباط دارد .چنانكه ايهام مندرج در تخلّص «حافظ» با ايهام به عنوان يكی از شاخصههاي
سبكی شعر حافظ ارتباط دارد؛
هـ) نوع تخلّص و طرز کاربرد آن با انديشههاي فلسفی ،عرفانی و اجتماعی شاعر ارتباط دارد؛
و) الاقل بخشی از ابهام شخصیتیِ شاعر ،به عنوان ابهام فراشعري ،ناشی از طرز کاربرد تخلّص
است.
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 .7از تعداد  182غزل حافظ که در آنها تخلّص به کار رفته ،در  781مورد ،حافظ در مقام مخاطب قرار
گرفته است.
 .6محقق گرانقدر آقاي دکتر پورنامداريان اين گوينده را «فرامن» مینامد(.براي اطالعات بیشتر
ر.ك.پورنامداريان:7880،ص.)726-761
 .8مطلع آن عبارت است از:
با او دلم به مهر و مودت يگانه بود

سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود.

براي اطالعات بیشتر ر.ك .شفیعی کدکنی:7818،ص 21و نیزص.)601
 7مثالُ قصیدة معروف او با مطلع:
دلنواز من بیمار شمايید همه

بهر بیمار نوازي به من آيید همه
(خاقانی:7811،ص)103

 .2مثالُ غزلی که با مطلع زير شروع میشود:
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پي نوشت

ترسابچهاي ناگه قصد دل و جانم کرد

سوداي سر زلفش رسواي جهانم کرد.
(عطار:7817،ص)728

 .3اين نظريه در مقالهاي تحت همین عنوان »The Intentional Fallacy« ،آمده( براي مطالعة متن
مقاله ر.ك .ويمست :7131،ص.)78-8
 .1براي مطالعة متن کامل مقالة ياکوبسن ،ر.ك .ياکوبسن:7188،ص 86-21و نیز براي اطالعات بیشتر
ر.ك(.اسكولز :7811 ،ص )33-87و نیز ر.ك( .احمدي :7818 ،ص)18-32
Discourse .8
Utterance.1
 .70دربارة کلمات اشارهگر ر.كLevinson, ,1997:P54-94 .
شايان ذکر است دکتر کورش صفوي به جاي اصطالح «اشارهگر» معادل «شاخص» را به کار برده است.
ر.ك(.صفوي :7811 ،ص)731
 .77دکتر شفیعی کدکنی راجع به کلمة قرّا مینويسد« :از تأمل در متون فارسی قرون پنجم و ششم به
ويژه متون عرفانی دانسته میشود که اين کلمه به معنی زاهدانی است که با زهدِ خويش باعث درد سر
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ديگران میشدهاند و بدين مقام بسیار مغرور بودهاند .قرّائی و زاهدي تقريباً در معنی مترادف يكديگر به
کار میرفته است .قرّاء –که جمع آن در فارسی قرّاآن يا قرّايان است -مردمی بودهاند که به عربی آنان
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را –در اين معنی -متفرء میخواندهاند و ابويزيد بسطامی از دست آنان شكايت بسیار داشته و میگفته
است… :قرّاآن بسطام مرا پیر کردند .ايکاش ايشان را نديده بودمی و میگفته …:اي قرّاآنگونه که
هستی خويشتن را بنماي يا آنچنان باش که مینمايی(کتاب النور )18و از همین سخنان بايزيد میتوان
فهمید که قرّاآن يا متقرئین مردمی اغلب متظاهر به زهد بودهاند و از معنويت آن بیبهره» (شفیعی
کدکنی :7887،ص)283
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