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  :حافظ و سايه
  گرايي از ساخت متن تا ساخت اجتماع مكالمه

  
  * ور مجيد بهره *

  استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه ياسوج
  كيدهچ

كالم او  از كندوكاوِ وبدل شده است  يايي هنربه معم حافظ سخن پذيرِناماجراي پايان
متني و  نظاير) سايه. ا.ه(هاي هوشنگ ابتهاج ويژه غزلبه ؛پردازند اند و مي ها پرداخته مضمون
 وهنر  ابوگوي دروني و تاريخي فراواني از غزل حافظ در خود دارد كه حاكي از گفتفرامتنيِ 

  . ة حافظ استشاندي
يل ايمتن از ميخ اجتماعيِ - وگويي و كاربرد نظرية ادبيگفت اين نوشتار، طرحِ منطقهدف 

 ،به حافظ است كه همچنينابتهاج گوييِ شعر فارسي با مطالعة رويكرد  جواب باختين در سنّت
. ابتهاج باشد شعر ي و سبك تقليدي يا بازگشتيقهقراي دربارة سيرتواند نقدي بر نظر برخي  مي

روالن بارت و ژوليا كريستوا،  مانندگراياني برپاية آراي ساخت گويي با بررسي سنّت جواب
  . شود بنياد و نيز حافظانة سايه تحليلِ بينامتني و گفتماني مي مكالمه هاي غزل

 ،از سويي. هاي متني تا سطحِ اجتماع در نوسان استاز نشانهابتهاج گراييِ مكالمه
رمزگان زباني، شيوة  جمله بازتوليدنشينيِ سخنش از بيشتر به محور هماو  هاي بينامتني ارجاع

ويژه در سه  او به است و از ديگر سو، گفتمان تاريخيه شدبيان و موسيقي شعر حافظ محدود 
   .قطبِ جامعه، انسان و عشق، جدالي با سخن حافظ دارد

 . هوشنگ ابتهاج، غزل، حافظگرايي،  ، ساختوگوييگفتمنطق : هاي كليدي واژه

                                                 
 bahrevar.majid@gmail.com: نويسندة مسئول *

 11/11/1391: تاريخ پذيرش    17/3/1390: تاريخ دريافت
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  درآمد .1
؛ تا بدل شده است يپذيرفته و به معمايي هنرن  پايان حافظ ديوان ماجراي چندصدسالة

تتبع،  منبع -رماجراحكايتي پ  ةمثاب به -ديوانجايي كه ساخت متني و بافت معناييِ 
بر  افزون بايد روست كه  ازاين. تضمين، استقبال و چشمزد شاعران واقع شده است
را با  -ويژه متونِ پس از اوبه -تحليل عناصر سازندة اشعار حافظ، مناسبات متون ادبي

  . متن ديوانش بهتر بشناسيم
فراواني از غزل حافظ در  فرامتنينظاير متني و ) ش1306(وشنگ ابتهاج  ههاي غزل

. ستظ اة حافانديش وهنر  اب او وگوي دروني و تاريخيحاكي از گفتخود دارد كه 
صداي حافظانة ابتهاج دربرابر  كه بررسي خواهد شد، كنش گفتماني و گزينشچنان

تاريخيِ زبان و بافت سخن  -جتماعيساخت ا از طريق بازتوليد رويدادهاي عصر خود
   .حافظ صورت پذيرفته است

حافظانه، به دو دسته  زگشتيِ ابتهاج از نوگرايي به غزلا در توجه به رويكرد باام
خوانيم كه ، مينسلش، نادر نادرپوراز شاعر هم ،براي نمونه .خوريمي متفاوت برميآرا

اق بود، هايش هنرمندي خلّابتهاج سيري قهقرايي داشته است و او كه در نيمايي شعر
 چنين هم در نقدي ).200: 1377 عابدي،(سرانجام به مقلّدي استاد در غزل تنزّل يافت 

كشد و به شعر جديد نپيوسته، از نيمة راه اي سنّتي نفس مياند كه شاعر در فض انگاشته
برده با ابزاري نامتناسب با  ناممنتقدان رسد نظر مي به .)94: 1389 موحد،(بازگشته است 

. اند اجتماعي پرداخته گرايانه به نقد آثاربا معيارهاي شكل ،طور مشخص متن و به
ابتهاج و حافظ در سطحِ گفتماني،  گويوشناختي به گفت فرازبان توجهي بنابراين، بي

سويه انجاميده  هاي جزمي و يكشاعر، به چنان داوري سرايي ويژه در دورة دوم غزل به
هاي درحالي كه براي نمونه، طرفداري ديگران از بينشِ تازة ابتهاج در غزل؛ است

 عظيمي،( افظبا حبودن او همديد و يا تأكيد بر همدل و  )200: 1377 عابدي،(اش حافظانه
مسئلة پژوهش، يعني ضرورت فراتاريخي و  طور روشمند بهنيز كمتر به )43 -41: 1386

  . بوده است معطوف سخني شاعر بافت گفتماني در هم
هاي موجود در زبان را كه تنها منبع موجود از گذشتگان است، گرايان پاسخ ساخت

، پس از مطالعة تطبيقيِ ديدگاهاين از  بنابراين. دانندراه شناخت ساختارهاي گذشته مي
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يل مميخاي مانندپردازاني  آراي نظريه كارگيري با بهدو متن و دو اجتماع و  ساخت .
مصاديق بينامتنيت و  ،3و ژوليا كريستوا 2روالن بارت مانندگراياني  و ساخت 1باختين
جسته در عنوان شاخصة سبكيِ بر به ديوان حافظو  مشقسياههاي گراييِ غزلمكالمه

   .شود تحليلِ متني و فرامتني مي هاي سايهبخش مهمي از غزل

  وگويي گفت گويي تا منطق از فنّ جواب .2
پيشينة بومي  وگويي و نظرية بينامتنيت در كناربينانه و سطحيِ منطق گفت طرح كوته

ادبي از  البته خود نوعي سرقت علمي و -ادبي  هاي براي نمونه در مبحث سرقت -آن
   صدد نشاندر هرگزرو، پژوهش حاضر  ازاين. مصطلحات خواهد بوديقِ بازي با طر

 دنكر برجسته پيبلكه در ؛نيست ها وانياصطالح، مأخذپژوهيِ د صرف منابع و به دادن
انديشه و هنر  گيري خط سير شكلنسبتاً بافاصله در  ة گفتماني ودو نقط و تحليلِ

با سنّت  ،طور كل بهاست كه  4وگويي منطق گفتوش پيشنهاديِ باختين از شاعران با ر
   .سرايي حافظ و ابتهاج در ارتباط است با غزل ،طور خاص به گويي و جواب

 يداليلـ   بهبناو عادت ايرانيان بوده است،  اي ايراني پديده بيشترگويي  جواب اگرچه
يـده  د بـارة آن  پـردازي در نظريـه بالغـي   هـاي  بادر كتـ  اسـت،  ايراني ويژة فرهنگكه 
اين مسئله و مصداق ن حوزه، گواه ايشود و وجود اصطالحات متفاوت و مبهم در  نمي

 بـاور   بـه  .)35 -34 :1374زيپـولي،  ( 5بنـدي مباحـث مربـوط اسـت    طبقـه  بارزي براي نبود
 6سـاختارِ نـوعي خُـرده  تـوان  مـي  هـم  راگـويي و اسـتقبال    اين سـنّت جـواب   ،نگارنده
اي ساختاري كالن و فراجمله  و هم دانستادبيات ايران گرايي و گفتماني درون  مكالمه

   .در سخن فارسي
و هم با مـتنِ اجتمـاع او    ديوان حافظوگوي تاريخي ابتهاج هم با اجزاي متني  گفت
شناختي و اجتماعيِ ايشان نيـز   نشانه هاي ساخت متني آن دو با نظام ؛ بنابراينبوده است

كـه   7شناختي چنان ساخت سخن با الگوي فرازبانمطالعة  رسد نظر مي به. پيوند است هم
وگوييِ متون كه بعـدها  در منطق گفت 8باختين مطمح نظر داشت و خوانشِ فرادستوري
از  10و گفتمـاني  9دو برداشـت ارجـاعي  . كريستوا پيش نهاد، ميسر و روشن خواهد شد
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تحليـل   متنـي و فرامتنـي و   وگويي در اين نوشتار بـه مصـاديق عملـيِ نقـد    منطق گفت
   .انجاميد هاي دو شاعر خواهد  نمونه تطبيقي

بـه ايـن نتيجـة مهـم      12ماركسيسم و فلسفة زباندر كتاب  11)ولوشينف. ن.و(باختين 
در واپسـين تـأمالتش،    او. كالمـي اسـت   ه حقيقت اساسيِ زبان، همان تعاملك رسد مي
رورت تحليـلِ  بـر ضـ   13،مسائلِ بوطيقـاي داستايوسـكي  ويژه در فصل پنجم از كتاب  به

وگويي  گفتدرك كاملي از رابطة به رهگذر بتوان اين كند تا از شناختي تأكيد مي فرازبان
 14آوايـيِ در يك پديدة گفتمانيِ دوآوايي رسـيد و بـدان منظـور، گفتمـان را در سـطوح تـك      

   .)Bakhtin, 2003: 102( بندي كرددسته 15آواييآواييِ عيني و دومستقيم، تك
شناختيِ مطالعة سخن را به  ز بحث از سطوح گفتمان، روش فرازبانباختين پس ا

-ايانواع گفتمانِ ساده، نقيضه بهكشاند و آن را تحليل سطح سوم يا سخن دوآوايي مي
، موافقت يا مخالفت با ها از اين گفتمان در دو دسته .كندبندي ميكنايي و جدلي دسته

 16مان، نوعي رويگردانيِ پنهان و جدليگفت و در شكل سوم حاكم بوده مؤلفگفتمانِ 
توان  سخن را مي باور داشت كه اين شكل ازباختين مشهود است و  مؤلفاز صداي 

  .)Ibid, 102- 103( وگويي گنجانددر مقولة گفت
و  )45: 1375آلن، ( هستند  گويانهانواع حماسي و غناييِ شعر تك باختين،در نظر 

اق كه حاصل كار هنرمندانه و خلّ -وگوييِ درونيانواع شعري عموماً از منطق گفت
يوگني «مانند شعر  شود؛سوي رمان كشيده مي كه شعر به اند؛ مگر زماني بهره بي -است

اگر سبك ابتهاج  .)129 -128: 1377روف، تود(اثر الكساندر پوشكين شاعر روس » آنيگين
 ، الزم استوعي ادبي بدانيمبنياد و اجتماعي به غزل معاصرْ نرا در افزودن شيوة مكالمه

در كنار آن به شعر پوشكين اشاره كنيم كه از چنين ساخت نئوكالسيك برخوردار 
اي نگاه از گونه هروسي وارد كرد ك هاي عاشقانه را در شعر جديدپوشكين غزل. است

 -ن بستر تاريخيهم بر چني باختين. استختاريخي و نگرش اجتماعيِ شاعر برمي
   .)113و  511: 1382احمدي، (كيد دارد امل انواع شعري تأاجتماعي در تك

گرايان،  پساساخت گرايان و ساختا ام ؛آراي باختين در دهة سوم قرن بيستم مطرح شد
هاي شصت و هفتاد  دههويژه منتقدان فرانسوي از نخستين كساني بودند كه در  به

كريستوا نيز با . دنداجتماعي باختين جلب كر -توجه همه را به نظرية ادبيميالدي 
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ها، اي از نشانه باختين و تبديل آن به آميزه »وگويي چندآواييِسخن گفت«اثرپذيري از 
م رواج 1966بار در سال را نخستين 17هاي متني، مفهومِ بينامتنيتها و پژواكقول نقل
ت و هر هاسها و اقتباسقول منزلة موزاييكي از نقل ساخت هر متني به« ،در نظر او. داد
  .)Kristeva, 1980: 66( ».ديگري است ي استحاله و تبديل متنمتن

منتشـر  ايـران   هاي گرايان مطالبي را در روزنامه ساختزمان با  هم مهدي اخوان ثالث
به سه دسـته   در اين كتاب اخوان. گرد آمد سازاننقيضه و نقيضه كه بعدها در كتاب كرد

معنوي پرداخـت   -معنوي مطلق و صوريصوري محض،  :هاي شاعرانگويي از جواب
گـوييِ موافـق يـا مخـالف بـا       و همسو با پيشنهادهاي باختين، دو نوع نخست را جواب

  .)103 -102: 1374اخوان، (سرمشق و نوع سوم را نقد جدليِ آن دانست 

  سرماية فرهنگيِ غزل پس از حافظ .3
هاي اي از رمزگانجموعهها و فرستندة مها، ساختدربردارندة نشانه ديوان حافظ متن

هاي فرهنگي چنين است كه او رمزگان در نظر بارت، .جامعة ايراني است 18فرهنگي
. آوردخواند زير اين عنوان جمع ميهايي را كه يك متن فراميكلّ نظام دانش و ارزش«

هاي قالبي گوناگونِ درك صورت ذرات امثال و حكم، حقايق علمي، صورت ها بهاين
بدين منظور،  .)217: 1383اسكولز، (» .شوندسازند پديدار مييت انسان را ميكه واقع

هاي معنايي و نحوة  گرايان از متون بايد نشان دادنِ فرايند كشف رمزگان تحليل ساخت
   .بيرون باشد ي جهانها تكثير و تفسير آن در جنبه

اهل  م دانشِنظاهاست كه  مدتحقايق علمي،  نيز مانند ديوان حافظهاي رمزگان
ارزشي و همگاني ما  هاي ت، واقعيامثال و حكمفرهنگ و ادب را شكل داده و همچون 

اي شفاف عمل  فظ در سير غزل فارسي مانند آينههاي حاغزل. را پيوسته برساخته است
متن  در اينجا .هاي ذهني و زباني گذشتگان را از متنِ خود تابانيده استكرده و ساخت

چيزي است كه به گرايان، هر تعبير ساخت   بلكه به نيست؛ ناي نوشتهدر مع فقطادبي 
 گرايان، متني افتد و به تعبير پساساخت هاي نوشتاري اتفاق مي زيبايي در اجزاء و نشانه

  هايهاي آن همچنان در تحولي مداوم در متوني با اجزاء و ساخت كه نشانه است
  . نشيندنو مي 
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بر توجه به پرداخت متني او، با ساخت  ، عالوها بازگشايي راز سخن حافظام
به چنان رويكرد متني بايد متن اجتماع  بنابراين،. تنيده است نيز درهم ديوان19فراشعريِ

باختين ارزش آثار ادبيِ . شود توليد مي ه ومؤلف را افزود كه متن در آن ساخت
، مو تر ز كيبار اين نكتةست و دان مي 21صدا هاي تك را بسي واالتر از نمونه 20چندصدا

حافظ نسبت به متقدمان و متأخران اوست كه با  غزل پايان همان برجستگي بي
   .پرداخت خواهيم  به آن متن اجتماعي نظرية ادبي و كارگيري به

  هاي گرايش سايه به غزل حافظ مينهز. 4
. است بنياددو دستة مستقل يا امروزي و بينامتني يا مكالمه شاملهاي ابتهاج  سبك غزل

حال  ؛هاي آغازينش مشهود است در غزل اغلبابتهاج  ةسبك مستقل و خودانگيخت
نشان  حافظكالم  بهرا  بيشتري محتواييصوري و  گرايش ابتهاجي  بعدهاي  كه غزلاين
شيوة عراقي مايل است و   چاشنيِ امروزي، به وجودابتهاج با هاي بينامتنيغزل. دهد مي

  بيشترين نظر او به يقين بها ي و گاه غزل سعدي دارد؛ امل مولوگاه نظري به غز
پيوسته  ،هاي فرهنگي و تجربيبرخورداري از پشتوانه دليل هاي حافظ است و به غزل
   .سرايد خواجه مي  نوا با غزل هم

هاي هويتي هاست كه يكي از پايهجامانده از هنر حافظ مدت به سرماية فرهنگي
. ماست حافظ، حافظةكه  اند درستي گفته آيد و بهشمار مي زبان و فرهنگ ايرانيان به

، به نزديكي متنيِ از دوران خردسالي تا كنون حافظ ديوانبا متن ابتهاج  ديرينة انس
معشوق در  مانند نگاه نافذشعر حافظ را  ،او از ديرباز. غزلش منجر شده است

  :لبدطو از او همت مي 22ناخودآگاه دل و جانش آشنا يافته است
دست به / همت حافظ به همره تو كه آخر/ دست مريزاد/ باغِ تو آباد/ چشم تو روشن

  .)52: ب 1385ابتهاج، ( كاري زدي و غصه سرآمد
مهدي  :اند ردهها ب خواجه بهره  سراي معاصر كه از غزل با دو غزلابتهاج آشنايي 

عابدي، ( 1327و سپس محمدحسين شهريار در سال  1325حميدي شيرازي در سال 
جوان را به هنر اصيلِ حافظ رهنمون  ، بر پشتوانة فرهنگي او افزود و شاعر)23: 1377
 بودن برجسته و جذبة هنر را همين جنبة مسري صفت )167: 1388(لئو تولستوي . كرد
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آن  كنندگانادراك شدن حد فاصل ميان هنرمند و شعور آن دانسته است كه با برداشته
   .پذيردصورت مي هنر

 مشـي هنـري   پيـروي از خـطّ    بـه كه  -حافظسخن از بالغت ابتهاج  ةدرك شاعران
نجاميد كـه بـا اسـتفاده از    نيز ااز ديوان خواجه  يها به تصحيح در اين سال -حافظ بود

 .بـه ثمـر نشسـت    سـايه ها و ذوق سرشـار    موجود در نسخه هاي خوانش امكانات ةهم
 ترين تصـحيحات  تاكنون از نزديك عي سايهحافظ به سنظران،  صاحببسياري از  زعم به
 ةمورد بحث حاصلِ رابطـ  و، برخي از انواع روابط بينامتنير ازاين .استسخن حافظ  به

و بـا نظـر بـه     با ايـن مقدمـه  . است سايهپژوهيِ  و متن يپذيريِ شعر ميان سبك متقابل
   .رويم ميهاج از ابت مشق سياههاي  گرايي در غزلراغ مصاديقِ مكالمهبه سسرمشق حافظ 

  غزل در سطح ارجاعيو حافظ  متنيِ سايهگرايي مكالمه .5
هاي فرهنگي ابتهاج و نيز ساخت فراتاريخيِ سنّت استقبال و پشتوانه ،شد كه گفته چنان
حافظ نقش بسزايي داشته  غزلناخودآگاهانه و خودآگاهانة  23در بازتوليد گويي جواب
،  ي براي بيان عاطفها طة بينامتني با شعر حافظ زمينهايجاد رابنزد ابتهاج، گويا . است

هاي  غزل وسيقايي در شعر است و از اين راه بارها به استقبالو تلنگر م ها آغاز تداعي
آن  هاي ادبي شود و در شيوه ميداخل  ديوان او در روايت متنيِ. حافظ شتافته است

 حافظ ديوانبا محتواي  24گفتمان اي نيمه ابتهاج گونهدر اينجا غزل . افكند طرحي نو مي
  :در اين شيوه. كند برقرار مي

-هاي به گيرد كه نشانه خوانش ما از ادبيات با آگاهي كامل از اين امر صورت مي

كاررفته در هر متن خاصي، مرجع خود را نه در موضوعات موجود در جهان، بلكه 
   .)26: 1385آلن، ( كه اين متن از آن حاصل شده است يابند ي ميا در نظام ادبي

گرايانه اساساً مجموعة  و مكالمه 25ي ا  رو، اين دسته از شگردهاي ارجاعي، كليشه ازاين
هاي و تضمين  درجبراي نمونه، . هايي است كه با نظام ادبي ما در پيوند است نشانه

  :كنيممقايسه  سايه را با شعر حافظ
  و هنـوز   رفت سر  اين قصه به سايه صد عمر در

  

  »ماجراي من و معشوق مرا پايان نيسـت «  
  

  )218: 1386ابتهاج، ( 
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  »من و دامـن آن سـرو بلنـد    كوتاهدست «
  

  دل، اين طمع خـام مبنـد   سوخته ةساي  
  

  )67 ،همان(
آيــد   نگــاه مــن ز ميــــانت فـــرونمي

  

 » باريكتر ز مـو اينجاسـت   ةهزار نكت«  
  

  )216 ،همان(
وگو نيست و روابط متني را نيز گفتبي يا هيچ سخن و انديشه ،در باور باختين

 در اين. وگويي دانست ناظر به ويژگيِ گفت -عادتي، سنتي و ارجاعي اگرچه -توان مي
موسيقي شعر حافظ و ها، تصوير  ، آرايهها ن، مضموها سنت ارجاعي، بازتوليد سطح

 ت، كمتر با مدخليهاي متني پيشين به نشانه ارجاعيوگوي  گفتچنين . مشهود است
موجود در نظام ادبيِ دو متن مكالمه  سنّت زباني اغلبپذيرد و  صورت ميشاعر  نريه

در سطوح زباني، بياني و ترتيب  بهروابط ارجاعي دو متن  ،طور كلي به. دهد را شكل مي
   :شود محتوايي بررسي مي

  زباني ديوان هايو ساخت عناصربازتوليد  .1 - 5
 يويژه به اجزا به، خواجه پربسامد ديوانيِ نواژگا ساختبه ابتهاج  گرايش غزلِ

 مفروضنيز  اي گرايانهمكالمهدر آن نيت  و بودهر يچشمگ آن اي و محوري اسطوره
، خم ،قدح ،ساغر ،نبيد ،جام ،باده ،مست ،سبو ،محتسب ،ساقي مانند ياست؛ واژگان

 ،صالو ،شباب ،حريف ،دار پرده ،رقيب ،درويش ،خانقاه ،خرقه ،عسس ،كش دردي
 براي ،البته... . و جرس ،سرو ،مرغ ،چمن ،سمند ،شهسوار ،خواجه ،صنم ،حبيب، مدعي

  :دكرت دق شانو مراعات روابط معنوي اطمينان الزم است كه در بافت كاربردي
  بين شكست اي سـاقي  شـكوه جام جهان

  

  نماند جز من و چشم تو مست اي سـاقي   
  

  )237 ،همان(
  حريـف   اياز بيم محتسب مشكن ساغر 

  

  خواره را دريـغ بــود خـدمت عسـس  مي  
  

  )74 ،همان( 
  قدح ز هركه گرفتم به جز خمار نداشـت 

  

  اش ناب اسـت  مريد ساقيِ خويشم كه باده  
  

  )175 ،همان( 
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ديده ابتهاج بسيار در غزل  نيز نزديك به متن ديوان خواجهگرايانه و سنتتركيبات 
شناختي شعر فارسي پيش از حافظ و نظام نشانه ادبيعام  هايداللت كه گاه به شود مي

 - اي در غزل حافظ يافته ويژه برجستگيكه  -هاي زير نمونه ،اينوجود با. وابسته است
و با رنگ دهد  نشان مي ابتهاج نشيني واژگان غزل اي را در محور هم تازه روابط بينامتني

   :استهمراه  شعر اوامروزيِ 
دام سر  ،خورشيد ةچشم ،پيك آشنا ،ارس ساحل ،نصابِ حسن ،آه سحر ،دود آه

 ةخان ،وقت گل ،هماي اوج سعادت ،سرو روان ،چشم ةهفت پرد ،رهرو عشق ،زلف
مردم  ،بين جام جهان ،نما جام جهان ،دام زلف ،نما عيب ةآين ،حسن ةمشاط ،خورشيد

خداي  ،...هزار شكر كه ،...بويِ به مانند هاييتركيب و تعبير ةسراچ ،طبع عروس ،ديده
   .و غيره... را

 اشتدهنجار زبان امروز   نسبت بهكاربرد متفاوتي متصل  هاييرضم، سبك شعر پيشينياندر 
   :دارددر شعر حافظ نيز  هاي بسياري و نمونهآمد مي سطح جملهطور پراكنده در  كه به

 ،تداد برگرفتي ز حريفان دل و دل مي، دارد نسيم جعد گيسويت مست مي مممدا
كه رفت  ،متدست دعا برآرم و در گردن آر ،در جهان پناهي نيست مان تواجز آست

  . ...و دماغ پر ز هواست معمر و هنوز
   :شود ديده مي نيزابتهاج در غزل  هايرضم و لغزان چنين كاربرد خاص

 مهنوز ،ممگر به كوي تو اين ابرها ببارند ،كم است اين؟ تجانم بسوختي و هنوز
چون  ،گل رعنا دست اي به دگران دست تبرند مي ،ران داردخواب نوشين جواني سر گ

آه  ،كني منما كه جام جهان  هواست تگر ،خمار توست شو هنوز  پا نشست خم ز
  ... .و كني مازين سراي كهن راهيِ كجا ،درمان نيست منشكه جز مرگ  ازين درد

شنيده  وحوض به ابتهاج شعري زبانحافظ از شعر  نگ زبانآهبايد افزود  ،درمجموع
   :تر بنگريد هاي بيشتر و نزديك به نمونه. شود مي

 ،كه در معبد عشق حق به دست دل من بود ،نقش دل ما بر آب زدسرو شكسته 
تا  ،نمام كني كه جام جهان گرت هواست ،پرست كه اين مست مي به دست باشساقي 
به مردمي  ،ردسر گران داهنوزم خواب نوشين جواني  ،چه پيغام دهد باد صبايي بو كه

  ... .و جهان سخت ناجوانمرد است كه
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  ديواني و ادبي بيانهاي بازتوليد شيوه .2 - 5
، و كالم آوازي  ايران و خلقِ تصنيف سنتيبا موسيقي ابتهاج با توجه به آشنايي 

بديع و  آرايشِ -يگامِ شيراز نوا با پيش هم -حروف و حركات در شعرش  هنگاضرب
بر همين حال و منوالِ ابتهاج و تناسب لفظي در غزل  است پرداخت دلنشين يافته

   :شده است  موزون نهاده
  بوي شبي كه زلـف   باد، به  ام به دل بسته

  

  بگشايي و مشـام مرا مشـكبو كنـي    
  

  )52 ،همان( 
  افروز توسـت  من مهر جهان  جانِ  همنشينِ

  

     گو مباش  تو برخيزد جهاني گر ز جان مهرِ  
  )57 ،همان(

 شب تماشـا كـن    بادم دادي و شادي، بيا اي   به
  

 آتــش گشــته از گَــردم   دشــت آســمان دريــاي كــه   
  

  )134 ،همان(
  پرسـت  مـي  ايـن مسـت    دست باش كه  ساقي به

  

  و هنوزش خمار توسـت   پا نشست خم ز  چون  
  

  )188 ،همان(
دو شاعر بيش از آن است كه در اين نوشتار  مشترك در غزل تناسبات معنوي

 اغلبق كه باوجود تعلّ توان نشان دادميعناوين ذكر اختصار و با  به رو اين  از ؛نجدبگ
ديوان به متن  ابتهاجخاطرِ  رسد بيشتر به تعلّق نظر مي شعر فارسي، به هاي تها به سن آن

  :گردد برمي حافظ
 ،نام و نشان ،جان و جهان ،جان و جانان ،غنچه و صبا ،درد و درمان ،جفا و وفا

 ،ناي و نوا ،ناز و نياز ،طبيب و حبيب ،پروانه و شمع ،زلف و زنجير ،و هنر عيب
 ،آتش و زبانه ،دريا و كرانه ،سمند و تازيانه ،باغ و بهار ،دل و دين ،كاستن و افزودن

  . ...و نقش و نگار ،غبار و سوار ،چشم و توتيا ،سر و آستانه
آهنگ شعرش را با  جه، متن خوشخوا  غزل )و رديف  قافيه ،وزن(با اقتفاي ابتهاج 
لحن، گاهي به تقارن  تا خواننده از اين تشابه گره زده است ديوان حافظ موسيقي
وش بينامتنيِ ، ركه اين خود برسد هابه تباينِ نظرگاه نيز و گاهيهاي دو شاعر  ديدگاه

 اجمالي، به ذكرِ مطلع ةمقايس براي. ديرينه و سنّتي جاافتاده در ادب فارسي است
  : )نشان اختصاري سايه است. نشان اختصاري حافظ و س. ح( شود مي بسنده  هااستقبال
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 ) 97( صالح كار كجا و من خراب كجا :ح
  

  )114( كنار امن كجا كشتي شكسته كجا :س  
  

  )106( اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست :ح
  

  )219( كجاست جاي تو  جان و ندانيم كه رفتي اي :س  
  )122( ميخانه خانقاه من است ةشمنم كه گو :ح

  

  )194( خواه من است نيازمند لبت جان بوسه :س  
  

 ) 214( خوشا دلي كه مدام از پي هوس نرود :ح
  

  )55( دلي كه پيش تو ره يافت باز پس نرود :س  
  

  )221( رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد :ح
  

  )116( نبيد  كشد به  نه دل گل گشايدم از  نه لب: س  
  

 ) 296( بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم :ح
  

  )319( بگذار تا از اين شب دشوار بگذريم :س  
  

 ) 297( بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم: ح
  

 )148( بهار آمد بيا تا داد عمر رفته بستانيم :س  
  

 )299( ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم :ح
  

  )91( و شرابي بخوريم با تو يك شب بنشينيم :س  
  

  )302( سوزم از فراقت روي از جفا بگردان مي :ح
  

 )23( پيش زلف دوتا مگستر و  بيش از پس زين: س  
  

 ) 347( هزار جهد بكردم كه يار من باشي :ح
  

  )95( راه تو ماندم كه يار من باشي  چو شب به :س  
  

  )33( سالمت باشيفرستاده سالمم به اي :س      )347( دم كه خراب از مي گلگون باشيدل آن  اي :ح
  

 برايشود كه  وزن ديده مي هم از چند غزل يگوناگون هاي تگاهي آميختگيِ عبار
   :ت داردبررسي متقارن و موسيقايي، رجوع به اصل غزل ضرور

 دستي آن ساغر منافق بين  سياه :س
  

  آستينان بين درازدستي اين كوته :ح  
  

 سرم چه آورده است  ببين كه دست غمت بر :س
  

  ببين كه در طلبت حال مردمان چون است: ح  
  

 نگارندم  ها كه از اين دست مي چه نقش :س
  

  ها كه از اين دست بر خداوند است چه دست :ح  
  

  لب تو در نظرم اين چنين خوشش آراست: ح       تركيب چون تويي آراست ةكه در سراچ :س
  

  حكايت شب هجران فروگذاشته به :ح       تواند گفت شكايت شب هجران كه مي :س
  

 از چشم من ببين كه چه غوغاست در دلم  :س
  

  كشد از چشم خود بپرس كه ما را كه مي :ح  
  

  پرورست لطف تو اي اشك ژاله، ليك جان :س
  

  ارباب معرفت ةپرورست قص جان :ح  
  

چند  آهنگ هم و تركيبات در بين الفاظ گيجايي و آميختهاي جاب گونه گاهي هم
هاي  غزلدر  ها موقعيت آن هاي زير الزم است نمونه ةبراي مقايس. شود غزل مشاهده مي

   :دو شاعر مقابله شود
  منم كه ذوق جمال تو زاد راه من است: س

  

  ميخانه خانقاه من است ةمنم كه گوش: ح  
  

 نسيم عطرگردان بوي خون عاشقان دارد : س
  

  ازيمنسيم عطرگردان را شكر در مجمر اند: ح  
  

 دارد مرا  همچنان شوق وصالت زنده مي: س
  

  دارد مرا اميــد وصال تو زنده مي: ح  
  

  نواز چه شكر گويمت اي كارساز بنده: ح   عشق  ةچه شكر گويمت اي هستيِ يگان :س



  21 شمارة/ 6 سال                                                                                   48
    

در آغاز  يشاي بدانيم كه اجزا گنجينه مانند توانيم مي اش يتحول صورادبيات را در 
شكلوفسكي در . د ماندهنخوا چنينبوده است و پس از اين نيز ن و مقدار گونه بدين
  :گويد مي »هنر همچون شگرد« ةمقال

و به گمان ما ابداع خود شاعر (كار برده است  ها و تصاويري كه شاعري به انگاره
نوآوري . اند از اشعار شاعر ديگري وام گرفته شده هيچ دگرگوني تقريباً بي) بودند

گيرند،  كار مي در زباني كه به كهكنند، بل ي كه ترسيم ميشاعران نه در تصاوير
   .)58 :1382احمدي، ( يافتني است

نظاير متنيِ حافظ با شعر شاعران پيشين و معاصرش از تتبعِ ها،  پژوهش نتايج برپاية
به متن ديوانش محدود  نيزحافظ  و فكري هنري وجوه بنابراين،. بليغِ او برخاسته است

ف رنگارنگ انديشه و ياز ط فقطها  چنين است كه بسياري از آن اقعدروو شود   نمي
   :ي سروديگاه كه ناصر بخارا آن. تابد هنرش باز مي

  بر جبين ماسـت  تا داغ مهر يار چو مه 
  

  اي ز دم آتشين ماسـت  خورشيد شعله  
  

)1353: 188(  
  :و سپس حافظ كه سرود 

  من اسـت  ةزين آتش نهفته كه در سين
  

  ايست كه در آسـمان گرفـت    خورشيد شعله  
  

 )139(  
نيز متن مأنوسِ خويش را ابتهاج از روابط تاريخيِ متون،  يطبيعي است كه در جهان
   :خواهد بسرايد برگزيند و چنان كه مي

  پروردم خاموشي درون شعله چه غم دارد ز
  

  صد خورشيد آتش بـرده از خاكسـتر سـردم     كه  
  

)1386 :134(  
رود،  شمار مي او به انگيز شعر حافظ كه سبك بياني خيالبا و زيهاي  از ديگر شيوه

  : ديوان حافظاز  نمونه ؛جهان پيرامون است ةتعليل شاعران
  وفايي دهـر  مگر كه الله بدانست بي

  

  كه تا بزاد و بشد جام مي ز كف ننهـاد   
  

)1377 :147(  
  بر جمال تو چنان صورت چين حيران شـد 

  

ـ  كه حديثش همه     وار بمانـد جا در در و دي
  

  )190همان، ( 
   :تعليل نظر دارد سنح به ايننيز حافظانه ابتهاج و 
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  چه رفت بر سر آن شهسوار دشت شـفق 
  

  چكد از سم اين سمند كبـود   كه خون همي  
  

 )1386 :232( 

 اي كـه شـكفت    نشان داغِ دلِ ماست الله
  

 سوگواري زلف تو اين بنفشـه دميـد    به  
  

  )116 ،همان(
  و از اشـك   جدايي  اشت دلم طاقتز جان ند

  

 كشيد پرده به چشمم كه رفتن تـو نبيـنم     
  

  )50 ،همان(
 گاهي تا جايي كه دهدنشان ميايهامي در غزل حافظ توجه  ةگاهي به شيوابتهاج 

   :برد مي بهره مشق سياهي در ايهام هايحتي از همان تعبير
  ايـم و هنـوز   بر آسـتان وفا سر نهـــاده 

  

  ازين بـاب اسـت  ايش بود اگر اميد گش  
  

  )175 ،همان(
  انگيزتر اسـت  عشــاق غم ةشعرم از نال

  

     ره بيـداد گرفـت  داد از آن زخمه كه ديگر   
  )94 ،همان(

  زهي پسند كماندار فتنه كز بن تيـر 
  

  گرفـت  مرا نشانه دو چشمنگاه كرد و   
  

  )88 ،همان(
  ز چشم سايه خدا را قدم دريغ مـدار 

  

 توتيـا دانسـت    ينعكه خاك راه تو را   
  

  )78 ،همان(
در بافت » سايه« تخلص ،»حافظ«م ص موهپيروي از تخلّ  در مواردي نيز به

   :اش كاربردي ايهامي يافته است شعري
     سـرو روانـي    ولي تو سايه براني ز خود كه       پاي تو سر سودنم چـو شـاهد مهتـاب     خوشا به

  )258 و 177، 169، 163، 157، 141، 102، 80، 50، 44، 26 نيزو  42 ،همان(

  ديوان بازتوليد ساخت معنايي .3 - 5
او بـه   تلمـيح . دارد ديـوان حـافظ   چشمزدي تاريخي به محتـواي ابتهاج گفتيم كه شعر 

هاي  نياد دارد كه در آن از طريق صورتبمعاني و مضامين ديوان خواجه نمودي مكالمه
 : كند وگو مي گفت انِ آشنا با ساخت سخن خواجهمخاطب با ذهن 26قالبي

  كنون غبار غمم برفشان ز چهـره كـه فـردا    :س
  

     چه سود اشك ندامت كه بر سرم بفشاني  
)42(  
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  امروز كه در دست توام مرحمتي كـن  :ح
  

  فردا كه شوم خاك چه سود اشك نـدامت   
  

 )140(  
  شـنوم  بوي پيـراهن يوسـف ز صـبا مـي    : س

  

  الحزنـت  مژده اي دل كه گلستان شده بيت  
  

 )137(  
  مخور كنعان غم  گمگشته بازآيد به   يوسف :ح

  

 مخـور  احزان شود روزي گلستان غم  كلبة   
  

)228(  
  باخـت   تو درخـواهم   آر كه در پاي  باده پيش :س

  

 حاصل كارگه كون و مكـان اي سـاقي     
  

)186(  
  حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيسـت  :ح

  

  باده پيش آر كه اسباب جهان اين همـه نيسـت    
  

)132( 

  پاي وجودش هيچ نقصاني نبوددر سرا :س
  

  كـردنش  گـر نبودي اين همه نامهربــاني  
  

 )98(  
  حافظ ز تو ناخوشنود است  نكته كه  غيراز اين :ح

  

  در سراپاي وجودت هنري نيست كه نيست  
  

 )132(  
  حاصلي از هنر عشق تـو جـز حرمـان نيسـت     :س

  

  آه ازين درد كه جز مرگ منش درمـان نيسـت    
  

)217(  
  عيب حرمان نيسـت لـيكن   هنر بي :ح

  

  تر كي سائلي بـود  ز من محروم  
  

 )210 (  
  ةاستعار ةو طنز و تعريضي را كه برپاي نظر داردهم  حافظبه طنز طنّازِ ابتهاج 

   :شكل گرفته است تهكّميه در جايي از ديوان خواجه
  هنر دارد عشق  كه جز غم چه  گفت  ناصحم

  

  اقل هنري بهتر ازيـن ع ةاي خواج برو  
  

 )315(  
  :آفريند چنين بازمي

 ديوانه و حكـيم   ةجز بند نيست چار
  

     پندش دهد هنوز، عجب عاقل اسـت ايـن    
)134(  

 ابتهاج .استحافظ ويژه سبك  شعر فارسي، به رايج از مضامينوري مفاخره به سخن
بـه لطـف    ويـا سـتايد كـه گ   شعر خـود را مـي  نيز  مشقسياه يها در پايان برخي از غزل
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يابـد، پسـنديده و دلنشـين     ش مـي در ديـوان كـه  هرچـه را   ،دلبستگيِ مريدانه به خواجه
   :برخاسته است حافظ يِ  هايي را كه از خودشيفتگيِ هنر ؛ حتي مفاخرهبيند مي

  چو بشنوي غزل سايه چنگ و نـي بشـكن  
  

ـ      مـن  ةكه نيست ساز تو را زهره سوز نال
  

  )242 و 232، 195، 137، 83، 62 نيزو  22همان، (

 فرامتني ابتهاج و حافظ در سطح گفتمانيِ غزلگراييِ مكالمه. 6

او را در ابعاد زباني،  ،هاي حافظانة ابتهاج بنگريماديبي منتقد به غزل ماننداگر بخواهيم 
تقليد ادبي، استقبال و از  مثلو دامنة مباحثي  يابيممعنايي و ادبي پيرو حافظ مي

واهيم كشيد كه در اين صورت، از دو بخش ماهوي هنر شاعري دست را پيش خ اين
حال آنكه محتواي فرهنگي و نقش اجتماعيِ شعر  ؛ايم پرداخته به صورت آن فقط
زمين ناديده خواهد عنوان رسانة گفتمانيِ مهم در سازندگي و گسترش معرفت ايران به

، از را تحليل كنيم آنمحتواي دروني  فقطگران فرهنگي مطالعه مانندحتي اگر  .ماند
پسندي اديبانه  به هر روي هم صورت ايم؛ كردهپسندهاي هنري و ذوقي ايرانيان غفلت 

  نگري و تقليلِ اثرنوعي جزئي ،گران فرهنگي، خودو هم معناپسندي مطالعه
   .هنري است 

هنر و زيبايي آغاز سراشيب در نقد ادبي و  دربارةانديشي نگري و جزمجزئي
در  فقط يابد نهزيبايي هنر در كلّيت و ساخت آن تجلي مي. اصر استفرهنگيِ مع

غزل ابتهاج و سير تكويني  بارةدر. هاي آوانگاردهاي جزئي و يا حتي در قالبصورت
همان نظري كه به هنر  اند؛ دست داده بهگرانه، تفسيري جزئي از كيفيت آن آن نيز تقليل

ها، به شيوة اگر ابتهاج پس از سرودن نيمايي. دان  داشتهشاعريِ مهدي اخوان ثالث نيز 
سياسي شعر بازنگشته است، درعوض افقي تاريخي و  -بيان مستقيمِ جريان اجتماعي

   .گفتماني را در ساحت غزل اجتماعي معاصر گشوده است
ي مربـوط بـه   اهـ  با توجه به عوامل محيطي و واكنش اجتمـاعي ابتهـاج، در نظريـه   

هاي انسـاني ببينـيم كـه در آن    الگويي بنيادي از كنش توانيم نيز مي 27اجتماعي هاي  نظام
 هـاي محيطـي، از ميـان    جارهـا و ارزش مادي و اجتماعي و نيز هن گر بر اثر عواملكنش

جـا  در اين .)55: 1385كرايـب،  ( زند ل به انتخابي آگاهانه دست مييمجموعة اهداف و وسا
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ابتهـاج از ذهنيـت   . يدار خواهد ماندپا كنش و واكنش ضمن تعاملكنش در حيات نظامِ
تاريخي موجود نسبت به هنـر و عصـر حـافظ بهـره بـرد تـا خواننـدگان را بـه پيـامي          

 يـر  گفتـة پـي   بـه . فراخواند و رخدادهاي عصر را به گفتماني فرهنگي كشـاند  28تاريخي
 جديـد بـراي غلبـه بـر طبقـة      فرهنگـيِ  طبقة متّكي به سرماية ،)62 -61: 1381( 29بورديو

روسـت   ازايـن  .بازگو كندايدئولوژي  را از خواهانه، روايت خود ترقّي الزم است طسلّم
كنش  :پذير شد امكان كه درگيريِ سايه با صداي حافظ با هدف ارزشي و كُنش گفتماني

   .گفتمانيِ دوگانه از سويي با متن ديوان و از سوي ديگر با متن اجتماع عصر

  و گزينش صداي حافظبنياد ابتهاج غزل مكالمه .1 - 6
جست نه در  توان مي در تفسير متن مؤلّف را در اينجا ناگفته نماند كه مبحث مرگ

و روشني آشكار است كه اجتماع عصر  ر نه در نقد بسياري از متون بهمگتوليد متن؛ 
ان مهم بلكه از ارك دارد؛ثر مستقيم اتنها در نحوة تأليف و نقد آن  ف نهزندگي مؤل

ظهور بينامتنيت  )154 :1991( 30سوزان فريدمن. رود شمار مي شعر او به لتكوين و تحو
كه هركدام از اين دو  كند ميو تأكيد را تحت لواي مبحث تأثيرپذيري دانسته است 

 مبحث بنابراين، .نخورده باقي نمانده است تمان نسبت به ديگري، خالص و دستگف
، به نوزاييِ مؤلف در منفريد 31سياسيِ ديدگاه بينامتنيتاز »مرگ مؤلف«بارت دربارة 

 32طرح سرماية فرهنگيِ ،رو ازاين .)159همان، ( شودچهرة اثرپذيرفتگانِ او تبديل مي
ف درست و اجتماعي مؤل -تاريخي اثر با توجه به كنش 33و بافت گفتمانيِ ف ؤلم

   .كارساز خواهد بود
اجتماعي و انساني  بخشيِ حركت ابتهاج از شعر نيمايي و حتي غزل عاشقانه تا عمق

متنيِ غزل  خواجه نيز در بازتوليدگرفت؛ زيرا  به غزل، به پيروي از هنر حافظ صورت
روالن بارت . اش نظر داشت زمانه يجاد صدايي تازه در بافت گفتمانيبه ا گامانش پيش
 :در تأييد بازتوليد گفتمانيِ صداها چنين باوري دارد قطعاتي از سخني عاشقانه در
شود،  هرچيز كهنه باز پيدا مي. كند اي مارپيچي حركت مي گونه ويكو به ةگفت ريخ بهتا«

 "نوشتارهاي"ها، مسيرها و  ها، ارزش سليقه .اما نه در جاي قديمش، بل در مكاني تازه
  .)260: 1382احمدي، ( ».گيرند جايي يكسر تازه قرار مي آيند و در قديمي بازمي
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مناسبات بينامتنيِ صريحي را با اشعار حافظ نشان  شاعران بسياري پيش از ابتهاج
او از . دي بودخي يزو حافظانه، محمد فر 34گراييِ انتقادي آغازگر مكالمها ام ؛اند داده
اجتماعيِ غزل كمك  -به ساحت سياسي 35دهيبراي ساخت ديوان حافظ هاي تعبار

كدكني از اواخر محمدرضا شفيعي اجتماعي بعدها سمبوليسم  رسد نظر مي به .گرفت
 هاي ويژه سروده ، به)ش به بعد1349از سال (صدا با تحوالت آن روزها  همدهة چهل و 

نقش مهمي بنياد ابتهاج  در گزينشِ شيوة مكالمه باغهاي نشابور  در كوچهگرايانة  مكالمه
   :خوانيمسرشك مي. از م. داشته است
غير از خمار هيچ نخواهي / ان،فروشد و ارزدر كوچه مي/ كه محتسب شهراي زين باده

: 1357شفيعي، ( دويران كند، دوباره بساز/ ايكز جرعه/ امكام ساغر آن بادهمن تشنه./ ديد
67(.36  

اجتماعي و مضامين شعر چريكي  -سياسي ابتهاج بين جريان نمادگرايِ شعر
اش  فظانهاو غزل را با مصاديق حا .)512 -511: 1384لنگرودي، شمس ( كردتعديلي برقرار 

اش را در  عنوان پيشروترين قالب برگزيد و حتي توانمندي نهفته در شعر اجتماعي به
 مانندتوان مفاهيمي  مي وگوي تاريخي سايه با حافظ گفتدر . ريختچنان ساختي 

   .كردجامعه، انسان و عشق را برجسته 

  جامعه بارةوگوي حافظ و ابتهاج درگفت .1 -1 -6
احمدي، ( ».زندگي متن است [...] گونه است زندگي متن«، نويسنده سولرِگفتة بارت در  به

انيان را چنان آزاد و آرماني جهانِ ايرگويي زيستنيز  ديوان حافظمتن  .)237: 1382
معطوف به اراده به  با آزادي ابتهاجآفريده است كه از رهگذر آن هر ايراني، ازجمله 

برد و در سخنش با آن يرآرمانيِ بيرون پناه ميجهان آزاد متن حافظ در تقابل با دنياي غ
 37گويانه سخن تك«اين درحالي است كه برعكس . وگوها و دادوستدها داردعوالم گفت

جامانده از زبان  اي بهچنان گفتماني نمونه. مدعي است كه آخرين كالم است
   .)Bakhtin, 2003: 247(» .هاي استبدادي است حكومت
اد ارزشمندي براي بررسي ساختاري ني و فرازباني موهاي زباين ساختهمة ا

گرايان تنها چيزي است كه براي تحليل  نزد ساخت زيراجامعة ايراني است؛ 
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اي استبدادزده هم در سطح زمان و هاي فكري گذشته در دست داريم؛ گذشته ساخت
وليد نمادينِ شناختيِ زبان استبدادزده، بازتهاي نشانهاز ويژگي. هم در سطح زبان ناگزير
ابتهاج . اي سخن حافظ استهاي نظام گذشته و در اينجا بازآفريني اجزاي نشانه نشانه

  حافظ از مانندبيند كه ، بهتر مييابد اش خود را تنها ميكه در اجتماع پرفتنه
  :ساقي بسرايد 

 بين شكسـت اي سـاقي   شكوه جام جهان
  

  نماند جز من و چشم تو مست اي سـاقي   
  

  )237: 1386 ابتهاج،(
بيند و حتي مي) 1355(» دوزخ روح« مانندهاي حكومت پهلوي را او واپسين سال

  :شنوداز صبا بوي مژده و بهبود نمي
  اي صبا مگذر از اينجا كه در اين دوزخ روح

  

  خاك ما را به گل و سرو و سمن حاجت نيست   
  

  )122 ،همان(
   :پرسدخود ميبار، عاجزانه و حافظانه از در آن شرايط فتنه

 كنار امن كجا، كشتيِ شكسـته كجـا   
  

  كجا گريزم از اينجا به پاي بسته كجـا   
  

  )114 ،همان(
گونـه   كند؛ آن، طلبِ سحر مياست ابتهاج از شبِ دشواري كه پيرامونش را فراگرفته

   :خواستكه حافظ از شارع ميخانه گذر مي
  بگــذار تـا از اين شبِ دشوار بگـذريم 

  

  ها كه به بامِ سحر بـريم مژده گه چه آن   
  

  )203 همان،(
از تعلّـق سياسـي    آشكارينگري آميخته با عرفانِ ابتهاج، نمود جهان دليل هرچند به

دري را به دسـت   طبقه، رسيدن جامعة بيبراي فرا گاه شود،ديده نميمؤلف در شعرش 
آن روزگـار   ،»يگانـه «در شـعر  . گشـايد  مـي  اشهاي سوسياليستيآرمان سوي به خواجه

  نامـد كـه چـه بسـيار جـان و جـواني را در راه طلـبش       سراسر عدالت را روزِ بِهي مـي 
  :نهاده است 

  روي اي آرزوي روزِ بهـي ز دل نمي
  

  كه چون وديعة غم در نهاد انسـاني   
  

  خرابِ خفّت تلبيسِ ديو نتـوان بـود  
  

 بيـا بيـا كه همان خـاتمِ ســليماني     
  

  )252 -251 همان،(
اي سياسي از چهره با نشان دادنهمين نكته را  اش در خاطرات تازه منتشرشده شاعر

در نحوة  ابتهاج ، همچنين 38.)1046 و 1209: 1391عظيمـي،  (خود تأييد و تكرار كرده است 
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، حال تفأل به ديوان اي نظر دارد و در چنان فضاي گرفته ديوان حافظوگو به امثالِ گفت
شناختي سخن حافظ درگيـر  نشانه -ديگر از رمزگان ارزشي خواجه را ندارد و با جزئي

  : گويدشود و ميمي
  حالي نماند تا بزنـي فـالي اي رفيـق   

  

  39ايخيري كجاست تا بكنـي اسـتخاره    
  

  )200: 1386ابتهاج، (

  انسان بارةوگوي حافظ و ابتهاج درگفت. 2 -1 -6
انديشـد و   مـي  ه كسي به آنزندگي گفتنِ چيزي است كاي ترين تسلّ گفتة ولتر، بزرگ به
انسـاني   هـاي  ترين هدف ادبيات، همين گسـترشِ ارتبـاط   توان باور داشت كه بزرگ مي

كنش  در آثار چندصدايي، حاوي 40ديگري -براي -خوددر باور باختين، نمايشِ . است
ــده را  ــه شخصــيت آفرينن ــري اســت ك ــان برت ــدگان پاي ــراي خوانن ــذير مــي ب ــد ناپ   كن

)Bakhtin, 2003: 246( خن هم سـ . سازد رهنمون مي 41و متن او را به پيوندهاي انساني
ابتهـاج  . ات كنش گفتاري يادشـده برخـوردار اسـت   حافظ و هم سخن ابتهاج از مختص

او در پاسـخي  . نامـة انسـان دانسـته اسـت    شاعري است كه سرگذشت دلش را زندگي
  :وگوييِ حافظ كهاي با اين جزء از سخنِ گفتنقيضه

  جلس ما ذكر خير توستحافظ سرود م
  

  فرسـتمت بشتاب هان كه اسب و قبا مي  
  

)141(  
با آنچه در باور خيزد و خواستة امروزينش را چيزي متفاوت آزادانه به مخالفت برمي
   :گويدبه او مي دهد و به كنايه حافظ است، نشان مي

  درد برهنــگان جـهانم به ره كشـيد 
  

  هرگز نخواستم كه بـه اسـب و قبـا رسـم      
  

 )157: 1386ابتهاج، (

قبحي در حسن طلبِ  عميقاً انساني است؛ زيرا درگيري سخن او با سخن حافظ
هنگام بوسه و غزل عاشقانه «پندارد  گاهي هم كه مي. بيندمي ،شاعرِ سرمشق، حافظ

همان بناي مخالفت با سخن حافظ را  گيرد و ميفاصله  »خيال چنبر زلفش«، از »نيست
   :كنديستي چنين تكرار ميدر رويكردي سوسيال

  به دست رنج هر ناممكني ممكـن شـود آري  
  

  42نگر تا حلقة اقبال محرومان بجنبانيم   
  

  )149 ،همان(
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طـورِ  بـه ) 1380( »آواز غـم «يعنـي  هـاي آزاد خـود،   او در يكي از آخـرين سـروده  
   :پرسدزمان نوميدانه از خود مي اي از خواجه و همشكنانه ساخت

/ آيد به دسـت، امـا  حق گفت، آري آدمي در عالمِ خاكي نمي/ انديش كارِ تلخنآن پيرِ شيري
ابتهاج، (... يا آدمي ديگر؟ /هرگز تواند ساخت آيا عالمي ديگر؟/ اين بنديِ آز و نياز خويش

  .)195: ب1385

   عشقبارة وگوي حافظ و ابتهاج درگفت .3 -1 -6
هـاي فرهنگـي و تجربـي    بر پشتوانه وهبا صداي حافظ، عالابتهاج وگوي سازِ گفت زمينه

هـاي   ترين سروده ي بوده كه حتي در تلخا انگيزييادشده، رنگ كليِ عشق، اميد و طرب
 اي شاعر شيراز نهفته است و آن عشق و اميد تاريخيِ حافظ در چنان خفقـاني، دريچـه  

  :ايم كه اين غزل حافظ را شنيده .بر ادب و فرهنگ ايران شد گشاده
  كه آمد بهار و سبزه دميـد  رسيد مژده

  

  گل است و نبيـد  وظيفه گر برسد نوبت  
  

  )141: 1377حافظ، (
از اين غزل، دورِ عشق را خونين، ساقي را ) 1354(خود  مندزمان در خوانشابتهاج 

   :گويدسرمشق مي يابد و در جدال با سخنسوگوار ميغمگين و بهار را 
 نه لب گشايدم از گل، نـه دل كشـد بـه نبيـد     

  

  رخ تو رسـيد  نشاط بهاري كـه بي چه بي  
  

  به دورِ ما كه همه خون دل به ساغرهاست ]...[
  

 ز چشم ساقي غمگين كه بوسه خواهـد چيـد؟     
  

  )117 -116: 1386ابتهاج، (
  :ابتهاج در اين غزل مشهور حافظ كه ،همچنين

ــار مــن باشــي     هــزار جهــد بكــردم كــه ي
  

ــي   ــرار مــن باشــي مــرادبخش دل ب   ق
  

  ارزم من ار چه حافظ شهرم، جوي نمي ]...[
  

  مگر تو از كرم خويش يار من باشـي   
  

)347(  
محبوبي را  است و در آن شدهسخن هم با حافظ) 1351(» ازلي«ر خطاب با عشقِ د

نيافتني؛ محبوبي كه كلّي است و دست ،پسندد كه با همان مختصات عصر حافظ مي
   :حافظ و ابتهاج التفاتي ندارد مانندگراني داري ديشيفتة حسن خويشتن است و به آينه

  تو يارِ خواجه نگشتي به صد هنر، هيهـات 
  

  قــرارِ مـــن باشـي   كه بر مــراد دلِ بي  
  

  )95: 1386ابتهاج، (
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چنين است  ،دهدآنچه در گفتمان تاريخي روي ميابتهاج بايد افزود كه غزل دربارة 
ـ   كه شخصِ مؤلف به شـود   ه موضـوع شناسـايي تبـديل مـي    عنوان فاعلِ شناسا، خـود ب

)Barthes, 1970: 149(از آنجـا   ابتهـاج شعري  »منِ«در كنار  »خواجه«كاربرد  بنابراين ؛
سـخني از نـوعِ دوآوايـي،     واقـع  ، درحافظ تبديل شـده وگو با كه به خطابي براي گفت

 مـتن در اين  »خواجه« كه اين دليل  بهاز سوي ديگر، . وگويي استجدلي و عميقاً گفت
از سـخن   43متفاوت با كاربرد ضميري و مبهمِ غزل حافظ حضور يافته، نوعي كژخواني

   .هاي شاعر دوم درآميخته استفرضاست كه با پيش
بينيم كه شاعر با صداهاي گفتمانيِ پيش از حافظ نجوا دارد گاهي در غزل ابتهاج مي

غـزل  . سخن حـافظ اسـت   رود؛ اما همين كار نيز با واسطةنوعي از سرمشق فرامي و به
درد و «رايـج  واسـطة گفتمـانِ    اهللا كرماني و بـه حافظ را در پاسخ به كرامات شاه نعمت

حافظ كه طبيبِ مشفق و حبيبش يكي اسـت،  . ايم در غزل كمال خجندي خوانده» عشق
  : كندمشفقانه دردش را دوا مي

  روي تو كس نديـد و هزارت رقيب هست
 

  ندليب هسـت اي هنوز و صدت ع در غنچه   
  

  در عشـق خانقاه و خرابات فرق نيسـت  ]...[
 

  هرجا كه هسـت پرتـو روي حبيب هسـت   
  

  اي خواجـه درد نيست وليكن طبيب هست      عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد ]...[
  

  )126: 1377حافظ، ( 
 در نظـر  .تـر اسـت   تـر و شـنيدني   وگويي زير امروزي ابتهاج در غزل گفتا پاسخ ام
سـيرِ  پـس از تف  -كـه گفتـه شـد    -نگارندة چنان گفتمـانِ تـاريخي  ، )149 :1970( بارت

در  .آن بنويسـد  44را به زبانِ عصرش و محـدودة رمزگـانيِ   تاريخ بايد خود ساختارِ آن،
پاسـخِ   .يا جزء كـاربردي زبـان اسـت    45در مفهوم سوسوريِ پارول منظور از زبان اينجا

كه خود در جـواني از آن سـراغي    ناظر به عشقي استجدلي ابتهاج به گفتمان يادشده 
   :يافته است

  ام كه در غمِ غربت شكيب نيسـت  گونه زين
  

  گر سر كُنم شكايت هجران غريب نيسـت    
  

ــا رود   ]...[ ــارِ محبـــت كجـ ــتة ديـ  گمگشـ
  

  نام حبيب هسـت و نشـان حبيـب نيسـت      
  

 عاشــق مــنم كــه يــار بــه حــالم نظــر نكــرد 
  

  يكن طبيب نيستاي خواجه درد هست ول  
  

  )62 -61: 1386ابتهاج، (
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كهـن و عصـر    الگـوي ، بلكه از ديوان حافظاز محدودة رمزگانيِ  فقط را نهعشق او 
بـا   »خواجـه «در اينجا نيـز  . كندكشد و به تجربة عصر خود نزديك ميحافظ بيرون مي

بي است خطا ،كار رفته است و مراد از آن همان مختصات جدلي و همراه با كژخواني به
   .عشقِ روزگارشبه خواجه حافظ شيرازي در شكايت از دورِ بي

واسطة تغييرات عظـيم جهـاني و    همتكلم بود، ب بالغتي كه در گذشته صفتدرواقع، 
به بالغت مخاطب در نقد امـروز   و شدن عامل فرديت از اختيار او خارج شده برجسته

بـه سـخنِ    اقتضاء و احـوال  ست كه تشابهرو اين از .)25 :1387پورنامداريان، (رسيده است 
وگـوييِ   هـاي گفـت  ز آن به سـخن جـدلي در قطـب   وگويي از نوع نخست و تماي گفت

  . يادشده انجاميده است

  گيري نتيجه .7
بر رهيافت مأخذپژوهانة انديشه و سبك  در نقد ادبي و فرهنگيِ روابط متون، عالوه

با رويكرد ساختاري به بافت گفتماني، توان  ميهنري شاعران و نيز نقد شكليِ آثار، 
هاي  رسيدن به پاسخ گرايان از آنجا كه كار اصليِ ساخت. دكربازتوليد سخن را تحليل 

هاي موجود در زبان براي شناخت ساختارهاي گذشته است، توجه به ساخت
چنين تحليلي در . اي در زبان نيز ايشان را به تحليلِ گفتمان خواهد كشاند فراجمله

با سخن ابتهاج تواند به روابط ارجاعي و گفتمانيِ سخن مي براي مثالح خُرد، سط
ا در سطح كالنِ بحث ما، ناظر به ساخت سنّت استقبال و ام؛ شود حافظ محدود

   .گويي در ادبيات ايران خواهد بود جواب
هاي  ر تأييد ظرفيتب عالوه ابتهاجوگوييِ موجود در غزل حافظ و منطق گفت

معاصر  در عرصة غزل اجتماعيابتهاج بنياد غزل حافظ، از نوآوري تلفيقيِ  مكالمه
، با بخش مهمي از ديوان حافظبا خوانشي ارجاعي و گفتماني از ابتهاج . حكايت دارد

كه  -اي را در غزل امروزدهيِ ويژههاي فرهنگي آشنا شد و توانست ساخت رمزگان
هاي با توجه به برجستگي بنابراين .تجربه كند -بنياد اوست همان غزل مكالمه

پذيريِ اجتماعي و همچنين  تأويل و معنايي 46وگوييِ سخنِ حافظ، ازجمله تكثرِ گفت
كه آنچه از اين  آيد دست مي به گوييِ شاعران اين نتيجه برپاية استقبال تاريخي و جواب
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رخي را توان نظر ب مي ،همچنين. پايان خواهد بود پس از آثارش خواهند گرفت، بي
كه اين رويكرد در نيمة  كرد رد و چنين نقد ابتهاجسيرِ قهقرايي و بازگشتيِ شعر  بارةدر

بلكه از  ؛تنها تقليدي صرفاً ماهرانه از غزل حافظ نبوده است اش نهسرايي دوم غزل
وگوي گفت(طريق ايجاد گفتمانِ تاريخي با ساخت متني و اجتماعي شعر حافظ 

  . مفهوميِ غزل انجاميد سترش ساحتبه تعميق و گ )باختيني
با محتواهايي از سرمشقِ  مشق سياهبا پيوند متنِ ابتهاج  سرانجام بايد افزود كه

هايي از ديوان و عصر حافظ را جامعه، انسان و عشق، درمجموع گفتمان مانندخواجه 
از با چنين تحليلِ تاريخيِ گفتمان  .بخشيددر ساختار شعر جديد فارسي جاني دوباره 

با ابتهاج هاي حافظانة آهنگ غزل ، متن تأثيرگذار و خوشوگوييمنطق گفترهگذر 
حافظ گره خورده  ي و فكريِ هاي هنر اندوخته ديگرو  موسيقيِ روان عميق، عواطف

و نيز ديوان  ةكند كه دنبال احساس مي گاهي ابتهاجغزلِ  ةاست تا جايي كه خوانند
   .خواند امروزي مي اييدر فضرا  ة شيرازخواجهاي دغدغه

  ها نوشت پي
1. Mikhail M. Bakhtin (1895- 1975) 
2. Roland Barthes (1915- 1980) 
3. Julia Kristeva (1941) 
4. dialogism 

، اقتبـاس، مفاوضـه،   ، اقتفااستقبال، تتبع، بدرقه، تضمين، جواب، نظيره، مزور، تزريق هايي مانندبيرتع. 5
  ... .يضه، مجابات، مهاجات، اخوانيات وضه، نقمشاجره، مشاعره، معار

6. microstructure 
7. metalinguistic: C.F. M.M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, Tr. 
Austin (1986, University of Texas Press), Pp. 133 & 152. 
8. paragrammatical reading 
9  . referential dialogism 

10. discursive dialogism 
11. V.N. Voloshinov 
12. Marxism and the Philosophy of Language (Tr. 1986) 
13. Problems of Dostoevsky's Poetics (Tr. 1984) 
14. single voiced 
15. double voiced 
16. polemical 
17. intertextuality 
18. cultural codes 
19. extra- poetical structure 
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20. polyphonic 
21. monophonic 

نغمـة مرغـان    /اشك زالل غزل حافظ است /و جان آشناستشنوم با دلمي /زمزمة شعر نگاه تو را.  22
  . )32 -31: الف 1385ابتهاج، ( نواستبهشتي

23. reproduction 
24. semi- discourse 
25. cliché 
26. stereotypes 
27. social systems 
28. historical message 
29  . Pierre Bourdieu (1930- 2002) 

30. S. Friedman 
31. political intertextuality 
32  . cultural capital 

33  . discursive context 

34. critical dialogism 
35. structuration 

: 1385سـايه،  ( اش ناب اسـت  مريد ساقيِ خويشم كه باده /قدح ز هركه گرفتم به جز خمار نداشت. 36
175( .  

37. monologue 
، )1391(، 18ش ،2، سماهنامة تجربه :ك.ر» تركيبي از كفر و ايمان«چاني در نقل از محمد قوبه . 38
 .9ص

: 1377حافظ، ( در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست /گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بودهر. 39
131( .  

40. I- for- the- other 
41. co- being 

  . )359: 1377حافظ، ( اقبال ناممكن نجنباني قةر تا حلنگ /دهد حافظخيال چنبر زلفش فريبت مي .42
43. misreading 
44. code- restrictions 
45. Parole 
46. plurality 
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نيكوكاري  بنياد : ]جا بي[. كوشش مهدي درخشان به. ديوان). 1353( ناصر  ،ناصر بخارايي -
  .نورياني
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