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



7881 / 8 /71





فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره  ، 8تابستان 4581

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
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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
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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

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

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.

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

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.

70

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
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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.

77

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
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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

ارزش تخلص و كاربرد آن در ...

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
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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

54

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:

فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،شماره ، 8تابستان4581

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

فصلنامه پژوهشهاي ادبي شماره  ، 8تابستان 4581

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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