شخصیت هنری حافظ
تکرارها و شباهتهای چشمگیری بین دیوان حافظ و معاصران او وجود دارد .پژوهندگانی که تا کنون این
دیـوانها راتـصحیح و منتـشر کـردهاند  ،اغـلب در مـقدمهی کـتاب خود سیاههی بلـند و باالیی را از بیـتهای مـشابه
بـدست داده اند .برای منونه احـمد سهیلی خوانـساری در مـقدمهی دیوان خـواجوی کـرمانی فـصلی را به » خـواجو و
حافظ « اختصاص م یدهد و در بیش از هفت صفحه ابیات را با هم مقایسه میکند .شباهت بیتهای زیر از همه
چشمگیرتر است: ۱
خواجو :
ای همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما
خرقه رهن خانه ی خمار دارد پیر ما
همچنین رفتست از روز ازل تقدیر ما
گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست
حافظ :
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعداز این تدبیر ما
۲
در خرابات مغان ما نیز همدستان شویم کاینچنین رفتست از روز ازل تقدیر ما
رکن الدین هــمایون فرخ نــیز در مــقدمهی خود بر دیوان عــماد فقــیه کــرمانی فهــرست بلــند و باالیی در اختــیار
خوانـندگان مـیگذارد و در بارهی دو غزل » عـربی ـ فـارسی « از حافظ و عـماد می گـوید :این ملـمع در هر دو غزل
۳
متام ابیاتشان قابل انطباق بر یکدیگر است و خواننده از این وجه تشابه به حیرت و شگفتی میافتد.
چند منونهی خوب از این شباهتها :
عماد:
میان مجلس ما همچو شمع سر بر کن
بیا و کلبه ی ما را شبی منور کن
حافظ:
میان جمع حریفان چو شمع سر بر کن
ز در درا و شبستان ما منور کن
عماد:
ورق دفتر ما رهن دف و نی کردند
بارها خرقه ی ما در گرو میکردند
حافظ:
رونق می کده از درس و دعای ما بود
بارها دفتر ما در گرو صهبا بود
عماد:
 ١۱ﺷﺒﻠﯽ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﻧﻴﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﯿﻞ ﻭو ﺗﺤﻠﻴﯿﻞ ﺍاﯾﻦ ﺩدﻭو ﻏﺰﻝل ﺭرﺍا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﺩدﻩه ﺍاﺳﺖ
ﻧﮕﺎﻩه ﮐﻨﻴﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﺍاﻟﻌﺠﻢ ﺟﻠﺪ ﺩدﻭوﻡم ﺻﻔﺤﻪ ﯼی  ۱۸۸ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼی ﻓﺨﺮ ﺩدﺍاﻋﯽ ﮔﻴﯿﻼﻧﯽ  ،٬ﺩدﻧﻴﯿﺎﯼی ﮐﺘﺎﺏب
 ٢۲ﺩدﯾﻮﺍاﻥن ﺍاﺷﻌﺎﺭر ﺧﻮﺍاﺟﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﯼی  ۴۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
 ٣۳ﺩدﯾﻮﺍاﻥن ﻋﻤﺎﺩد ﻓﻘﻴﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﯼی ﺻﺪ ﻭو ﺳﻪ

جان علوی به تن سفلی ما باز آید

اگرآن طایر فرخنده لقا باز آید
حافظ:
اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید
یان ریپـکا و گروه مؤلـفان » تـاریخ ادبـیات ایران « معتقـدند  :حافظ مـوضوعی را از خود ابداع نـکرده  ،با اینهـمه
توانسته است ،با بهرهبرداری از گنجینهی واژههای مشخص و مفاهیم ویژه ی خود از نابسامانی دوران و جامعه اش
۴
به درستی انتقاد کند.
بهاالدین خرمشاهی در » حافظ نامه « به ازای هر غزلی که نقل کرده  ،پیش از هر توضیحی منونههای مشابهی از آن
وزن و قافیه را در کار غزلسرایان پیش از حافظ بدست میدهد .با مطالعهی این منونهها به نظر میرسد  ،غزلی را از
حافظ نتوان یافت که مسبوق به تالشهای مشابهی نبوده است .داریوش آشوری با تعقیب ردپای حافظ دردو کتاب
مــرصاد العـباد ۵و کــشف اال سرار از یک رابـطه ی تنگاتـنگ » مـیان متـنی « بــین دیوان حافظ و این آثار حـکایت
میکند .۶هاشم جاوید در بخش » حافظ و نـظامی « از کـتاب » حافظ جاوید « میگـوید :هیچ شاعری به اندازهی
حافظ از شاعران پیش از خود نکته نیاموخته و بهره نبرده است ... .حافظ شناسان دِین او را به سعدی و خاقانی و
۷
امیر خسرو دهلوی وشاعرانِ دیگر با جستجو و دقت بسیار یادآور شده اند...
از این شواهد و شواهد متـعدد دیـگر ایـنگونه به نـظر مـیرسد که حافظ در عـین آفرینـشهای هـنری مـشغول به بـسته
بــندی و ارائهی هــنر هنرمــندان پــیش از خود نــیز بوده است .هدف از این نــوشته ـ در کــمال اختــصار ـ معــرفی این
خصیصه و ارتباط آن با شیوهی سخن حافظ و همچنین جلوههای مهم شخصیت هنری اوست.

حافظ سه شخصیت دارد
۸
سه نفر » رمان نویس «  » ،نقاش « و » مینا کار « در نشستی شخصیت سه بعدی حافظ را ساخته اند.
الف ( رمان نویس
 ۴ﺗﺎﺭرﯾﺦ ﺍاﺩدﺑﻴﯿﺎﺕت ﺍاﯾﺮﺍاﻥن  ،٬ﺭرﯾﭙﮑﺎ ﻭو  ...ﺻﻔﺤﻪ ﯼی ۴۲۰
 ۵ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺮﺻﺎﺩد  ،٬ﻣﺤﻤﺪ ﺍاﻣﻴﯿﻦ ﺭرﯾﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﺩدﺭر ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩدﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺍاﺯز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺻﺎﺩدﺍاﻟﻌﺒﺎﺩد ﻧﺪﺍاﺭرﺩد ﺩدﺭر ﮐﺘﺎﺏب » ﮔﻠﮕﺸﺖ
ﺩدﺭرﺷﻌﺮ ﻭو ﺍاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ « ﺍاﯾﻦ ﺍاﺭرﺗﺒﺎﻁط ﺭرﺍا ﺑﻪ ﺗﺄﮐﻴﯿﺪ ﺧﺎﻁطﺮﻧﺸﺎﻥن ﮐﺮﺩدﻩه ﺍاﺳﺖ.
 ۶ﺭر.ﮎک .ﻋﺮﻓﺎﻥن ﻭو ﺭرﻧﺪﯼی ﺩدﺭر ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ
 ٧۷ﺻﻔﺤﻪ ﯼی  ۲۰۳ﺑﺨﺶ ﺩدﻭوﻡم
 ٨۸ﺩدﻟﻴﯿﻞ ﻫﮬﮪھﺎﯾﯽ ﻭوﺟﻮﺩد ﺩدﺍاﺭرﺩد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍاﻥن » ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﯽ ﺩدﺍاﻥن « ﺭرﺍا ﻫﮬﮪھﻢ ﺑﻪ ﺍاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩد .ﺍاﺯز ﺍاﻧﺘﺨﺎﺏب ﻭوﺯزﻥن ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺯزﯾﺒﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺧﻮﺵش ﺧﻮﺍاﻧﺪﻥن ﻭو ﻟﺤﻦ ﻭو ﺁآﻭوﺍاﺯز ﺩدﺍاﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻡم ﺑﺮﺩدﻥن ﺍاﺯز ﺳﺎﺯز ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭو ﮔﻮﺷﻪﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﺩدﺳﺘﮕﺎﻩهﻫﮬﮪھﺎ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺍاﺯز » ﺭرﺍاﻩه « ﻭو
»ﻣﻘﺎﻡم « ﻭو » ﭘﺮﺩدﻩه « ﻭو ﺍاﺯز ﺍاﯾﻦ ﺩدﺳﺖ ﺍاﺻﻄﻼﺡح ﻫﮬﮪھﺎ .ﻫﮬﮪھﻤﭽﻨﻴﯿﻦ ﺩدﺍاﺷﺘﻦ » ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﯽ ﺩدﻭوﻡم « ﮐﻪ ﺍاﺯز ﺗﮑﺮﺍاﺭر ﻫﮬﮪھﺎ  ،٬ﻭوﺯزﻥن ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺩدﻭوﺭرﯼی ﻭو
ﻫﮬﮪھﻤﺼﺪﺍاﯾﯽ ﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﯾﺠﺎﺩد ﺷﺪﻩه ﺍاﺳﺖ .ﻏﻴﯿﺮ ﺍاﺯز ﺍاﯾﻦﻫﮬﮪھﺎ  ،٬ﺭرﻭوﺣﻴﯿﻪ ﯼی ﺧﻮﺵش ﺑﺎﺷﯽ ﻭو ﻟﺬﺕت ﺑﺮﺩدﻥن ﺍاﺯز ﺩدﺭر ﻭو ﺩدﺷﺖ ﻭو ﺩدﺭر ﺟﻤﻊ ﮔﻠﻬﮭﮫﺎ ﺑﻮﺩدﻥن ،٬
ﻣﯽﺗﻮﺍاﻧﺴﺖ ﻣﺆﯾﺪ ﺭرﻭوﺡح ﻣﺠﺬﻭوﺏب ﺩدﺭر ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﺩد .ﺑﺎ ﺍاﯾﻦ ﺣﺎﻝل ﭘﺲ ﺍاﺯز ﺯزﯾﺮ ﻭو ﺭرﻭو ﮐﺮﺩدﻥن ﻣﮑﺮﺭر ﺷﻮﺍاﻫﮬﮪھﺪ  ،٬ﻏﻠﺒﻪﯼی ﺳﻪ
ﺷﺨﺼﻴﯿﻴﯿﺖ ﻋﻤﺪﻩه ﺩدﺭر ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻮﺕت ﮔﺮﻓﺖ ﻭو ﺷﻮﺭر ﻭو ﺣﺎﻝل ﺳﺮﻭوﺩدﺧﻮﺍاﻧﯽ ﺍاﻭو ﺯزﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯼی ﺍاﯾﻦ ﺍاﺑﻌﺎﺩد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻢﺭرﻧﮓ ﺷﺪ  ،٬ﺑﻪ ﻭوﯾﮋﻩه
ﺍاﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺼﻴﯿﺖﻫﮬﮪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍاﯼی ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩه ﺍاﺳﺖ ﻫﮬﮪھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍاﻫﮬﮪھﻨﺪ  ،٬ﺷﺒﻴﯿﻪ ﺳﺎﺯزﯼی ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺣﺎﻓﻆ
ﺍاﺯز ﺷﻌﺮ ﭘﻴﯿﺸﻴﯿﻨﻴﯿﺎﻥن ﻭو ﻣﻌﺎﺻﺮﺍاﻥن ﺭرﺍا ﺗﻮﺟﻴﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺩدﺭر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷّﻢ ﻣﻮﺳﻴﯿﻘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﯿﻦ ﺗﻮﺟﻴﯿﻬﮭﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

دیوان او اگر چه از غــزلهای جــداجدا ساخته شده است  ،اما در طول یک زندگی پنــجاه سالهی هــنری این
واحدهای مستقل قهرمانهای واحدی را به مخاطب خود معرفی منودهاند .بهگونه ای که میتوان سوانح زندگی
این قهرمـانها را در غـزلهای بـهظاهر از هم گـسیخته تعقـیب کرد .هـمانطور که در یک رمان بالـیدن یک قهـرمان از
یک فرد معمولی در بستر زمان معنی دار میشود  ،در دیوان حافظ نیز ورود هر یک از قهرمانان به فضای محدود و
نامنــاسب غزل  ،مــسبوق به زمانی است که آن قهــرمان در دیوان سپری کرده و طی آن با مــخاطب ارتــباط بــرقرار
منودهاست .اگر ماه رمضان فرا میرسد  ،اگر عید فطر میشود ،اگر نوروز پیش میآید  ،اگر زمستان سر میرسد ،
اگر امنیت از شیراز رخت بر میبندد  ،اگر ضعف و پیری میآیند  ،اگر مفلسی نیشخند میزند  ،اگر خبر پیروزی
مـیآورند و اگر هر اتفاق دیـگری در گذر زمان می افـتد .قهرمانان دیوان حافظ خودمنایی می کنـند .به گونه ای که
رفتــارشان قــابل پــیش بیــنی و سازگار با شرایط پــیش آمده مــیشود .برای من ونه » ساقی « از قهرمــانان دیوان حافظ
است.
 وقتی که مردم » بیمار آن دو لعلند « و حس میکنند » آخر کم از جوابی «  ،این ساقی است که از » جام عشق« به آنها شراب می دهد.
 وقتی که راهی به » مـشرب مقـصود « منی بـرند  ،این ساقی است که در مـوقع مقتـضی سفارش ایـشان را به شاهمیکند.
 وقتی که مأیوس میشوند  ،این ساقی است که » به صوت ایشان کاسه میگیرد « و امید می دهد. وقتی که احتیاج به راهنمایی داشته باشند  ،این ساقی است که مثالً به آنها چنین راهنماییهایی میکند :که ای تیر مالمت را نشانه
ز ساقی کمان ابرو شنیدم
نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه.وقتی که میخواهند توبهی خود را بشکنند ،
 این ساقی است که در حتقق آن » منیکند تقصیر « .وقتی که فرصت کم است  ،این ساقی است که به جای آنهاشتاب میکند.
همین ساقی با این شخصیت دوستداشتنی که دارد ،فرصتی پیدا کرده و به جاه و مقامی رسیده است  .اکنون بیم
آن میرود که در محاصرهی اهل خرقه  » ،می فروش « را به کلی فراموش کند .سر سنگینی و بیمهریِ او با یارانِ
سابق آغاز شده است .دراثنای گذرِ زمانی که به خوانندهی دیوان حافظ القاء م یشود به پیری بر می خوریم که از
دستِ ساقی اینگونه می نالد:
ای نور چشم من سخنی هست گوش کن چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن
در راه عشق وسوسه ی اهرمن بسی است پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
ساقی که جامت از می صافی تهی مباد چشم عنایتی به من درد نوش کن
سر مست در قبای زرافشان چو بگذری یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت همت در این عمل طلب از می فروش کن
اگر ساقی به این دغدغهها بیاعتنا باشد  ،انقالب و خروش فقیران بر علیه ثرومتندان را به دنبال خواهد داشت :
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بال کند
در حالی که تدبیر او نه تنـها به » جام عدل «خــواهد اجنامـید  ،بلـکه می تـواند متـکبران و نودولـتان را »بر خر
خودشان بنشاند«.
طرب سرای وزیر است ساقیا مگذار که غیر جام می آجنا کند گراجنانی
شخــصیتهای دیــگر دیوان از قبــیل رند  ،پــیر مــغان  ،صوفی  ،زاهد و حافظ نــیز هر یک کــمابیش در طول اثر
حـضوری زمامنـند و داستانی دارند .بدیهی است که چنـین شخـصیتهایی منیتوانـند ناگـهان و از کـتم عدم در شعر
شاعری پـیدا شوند  .هـمانطور که قهرمـانان شاهنامه نـیز پـیش از فـردوسی به قدر کافی شناخته شده بـودند  .شاعر
نـامدار خـراسان ایـشان را از طـریق دهقـانان ایـرانی  ،کـتاب خداینامه و کـارهای دقیـقی و دیـگران می شناخت .حافظ
نیز برای نوشنت رمان خود به بازیگرانی شناخته شده نیاز داشت که هر یک را مانند کارگردانی برگزیند و دیالوگ
های الزم را به ایشان تلقین کند.ادبیات غنی پیش از حافظ ) که غنای آن متأسفانه دیگر تکرار نشد ( این امکان
را برای او فـراهم می آورد .بدین ترتـیب برای حافظ نـیز مـثل فـردوسی خـلق یک چـهرهی جـدید به اندازهی قهـرمان
سازی از چهـرههای شناخته شده اهمیت نـداشت .این است که او را همـچون دزدی عـیار می بینـیم که به گنجیـنه
ی شاعران میتازد و چهرهها و چهرهسازیهای آنها را یغما می کند.
ب ( نقاش
از طرف دیگر حافظ خیال جلام گسیخته ای دارد  ،که از متکین ناپذیری آن شکایت میکند:
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید
حــرکت برای حافظ بر خالف فــردوسی مــحدود به انــسان  ،حــیوان  ،مــوجودات ماوراطبیعی و مــعدودی از عــوامل
طبیعی همچون باد و موج و از این قبیل نیست .حافظ با شخصیت بخشیدن به اشیائی همچون شمع  ،صراحی ،
گل و امـثال آن و بر کـشیدن این شخـصیتها در اندازههای یک قهـرمان  ،شاخصِ تفکــیکِ سکون از حـرکت را
مخدوش می کند .از همین رهگذر است که شخصیت نقاش حافظ شکل می گیرد .آرتور جان آربری ) -۱۹۰۵
 ( ۱۹۶۹در باره ی دیوان او میگـوید  :هنـگامی که این غـزلها با نوا خــوانده شوند به مینـیاتور  ،یا به نقــاشی
رنگامیزی شده ای به سبک ایرانی می مانند ۹.برای یک نقاش که دنیا را در تابلوی خود ثبت می کند ،همهی
سوژهها به یک اندازه میتوانند حرکت داشته باشند .دریک تابلو برای پروانهای که در حال پرواز است و گلی که
سر جای خود ایستاده به یک اندازه جا الزم است .حافظ نیز عمالً همان میزان از فضارا که به » رند « اختصاص
داده است ،آزاد گـذاشته تا » شمع « نـیز اشغال کـند .حت رک » زلف « دست کـمی از حت رک » مغبـچه ی باده
 ٩۹ﻧﮕﺎﻩه ﮐﻨﻴﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭرﯾﺦ ﺍاﺩدﺑﻴﯿﺎﺕت ﺍاﯾﺮﺍاﻥن  ،٬ﺭرﯾﭙﮑﺎ ﻭو  ...ﺻﻔﺤﻪ ﯼی ۴۰۴

فروش « ندارد  .گلهای دیوان حافظ مثل آدمها جنبش و زندگی دارند  .مثالً » نرگس « با » الله « قهرمی کند:
که با ما نرگس او سر گران کرد
چرا چون الله خونین دل نباشم
اما با فرا رسیدن نوروز آشتی میکند:
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
این است که یک غزل و گاه بخشی از یک غزل  ،تبدیل به پرده ای می شود که حافظ شعر خود را روی آن نقاشی
می کــند .اینــکه یک نــقاش آثار پــیش از خود را مــشق کــند ،نه تنــها دور از انتــظار نیــست ،بلــکه بر وجاهت او
میافـزاید  .برای منونه سعدی در بـیتی موقعیت خود راهمـچون کـسی میبیـند که در گـردابی گرفـتار است .سخنی
که تصویری هولناک را در ذهن مجسم می کند:
ای برادر ما به گرداب اندریم وانکه شنعت میکند بر ساحل است
همام این تصویر را چنین بازآفرینی می کند:
گر مالمتگر نداند حال ما عیبش مکن ما میان موج دریاییم او بر ساحل است
حافظ نیز این تصویر را بازآفریده است:
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجادانند حال ما،سبک باران ساحل ها
پس از حافظ نیزآن را درقطعه ی معروف نیما میبینیم:
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد میسپارد جان
محمد امین ریاحی ضمن اشاره به ابیات سعدی و همام در باره ی حافظ چنین قضاوت می کند  » :درست مثل
۱۰
نقاش هنرمندی که طرح نامتامی را میگیرد و آن را کاملتر  ،رنگی تر و جاندارتر می سازد «
منونه ی دیـگر با نـظامی آغاز مـیشود که طی داستانی دلـکش ماجرای دو دلدادهی شیرین ارمـنی را با تـصویرهایی
پرجذبه  ،جاودان ساخته است .یکی از این دو عاشق شمع وار در عشق شیرین ذوب م یشود وبا این حال به وصال
منیرسد  .همچون شمع  ،کمال عشقش و مرگش یکی می شود ) در کمال عشق تو در عین نقصامن چو شمع (.
نام این عاشق فرهاد است ،کوهکن و کوهتن ،که به قول نظامی » :که میشد زیر زخمش کوه چون موم « .سر اجنام
فرهاد در عشق و فراق شیرین  -به تعبیر داستان  -چون شمعی سوخت :
دلم بر خویشنت زین درد سوزد
مرا عشقت چو موم زرد سوزد
سعدی پس از نـظامی از معـنی واژهی » شیرین « استفاده کرده و معـشوقِ شمع را عــسل انگـاشته و در گفتـگویی
میان شمع و پروانه آورده است :
شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت
 ١۱٠۰ﻧﮕﺎﻩه ﮐﻨﻴﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺩدﺭرﺷﻌﺮ ﻭو ﺍاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺹص  ۲۰۷ﻭو ۲۱۱

که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست
شمع در پاسخ میگوید :
بگفت ای هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من
چو شیرینی از من بدر میرود چو فرهادم آتش به سر میرود
این پـاسخ خود بـخود ما را به کـارخانه ی شمع سازی میکـشد  ،جایی که مومِ جدا شده از عـسل را برای سوخنت
آماده می کنند .اینها خیاالت سعدی است که حافظ خودرا آمادهی مشق کردنِ آنها میبیند :
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
که حکم آسمان این است اگر سازی وگر سوزی
این بازتولـیِد هـمان خـیال است  ،به صورت فـشرده تر هـمراه با میـنا کاریِ خـاصی که در بـخش بـعد به آن خواهیم
پـرداخت .تو گویی نقـاشی تابلوی نفیـسی را دیده و شوق کـشیدن مـجدد آن در دلش افـتاده است .منونه ی دیـگر
اینگونه نگارگری ها را در گرتهبرداری از پرتره ای میبینیم که با معیارهای خواجو از زیبارویی ترسیم شده است.
اینکه گفتی گرد لعلش خط مشکین از چه روست
خضر نبود بر کنار چشمه ی حیوان غریب
خـواجو دهان و رسنت مـوهای گرد آن را ـ که در جـوانان نوخط مناد زیـبایی بوده است ـ همـچون چـشمهی حـیات
دیده ،که به دلیل گذشنت خضراز آن حوالی ،سبز و خرم شده است.بر اساس علم بدیع این بیت را می توان مصداق
» حـسن تعلـیل « دانـست  .یعـنی عـلت تـراشی شاعرانه برای توجیه چـیزی .در این مـثال خـواجو برای توجیهِ دمـیدنِ
موهای صورت محبوبش عبور خضر را  -که موجب دمیدن سبزه ها میشود  -بهانه کرده است
حافظ اما به زعم خود عـلتی موجهتر می یـابد که میارزد آن را در تابلوی تازهای تـصویر کـند .این تابلو به جای
چـشمه و سبزههای پیـرامون آن از فـضای یک آتلـیه ی نقـاشی ) نگـارستان ( الـهام گرفـته است .در اینـجا خـطهای
نازک سیاهی ) مور خط ( داریم که نقاشان بر پرده میگذارند و پس از آن رنگ آمیزی را آغاز می کنند  .حافظ
بارها به این دو مرحله از کار نقاشی نظر داشته است  .مثالً میگوید  » :نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود «
یعـنی خدا هـنوز مرحـله ی اول را اجن ام نداده  ،رنـگها را برای مرحـله ی دوم آماده کرده بود .عمـوما در دیوان او
واژههای » نـقش و خط « بر مرحـله ی نخـست و واژههای » رنگ و نـگار « بر مرحـله ی دوم داللت دارند ۱۱ .با
توجه به این نکته بهتر می توان تابلوی حافظ  -که به دنبال کار خواجو ساخته شده است -را دریافت کرد:
بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت
گر چه نبود در نگارستان خط مشکین غریب
انصافاً اینها را نباید با واژههایی چون تقلید یا حتا توارد توصیف منود .وقتی شاعر خودش میگوید :
 ١۱١۱ﺑﺮﺍاﯼی ﺍاﻁطﻼﻋﺎﺕت ﺑﻴﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎﻩه ﮐﻨﻴﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭر ﻭو ﻧﮕﺎﺭر ﮔﺮﯼی ﺹص ۱۷۰

خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم
اشارهی آشکار دارد به مقایـسه ی نقـاشیها ) صورتها( و شوق آنـکه صورتی زیـباتر بیافریـند .من ونهی حتـقق این
»زیباتر شدن « را میتوان در مقایسهی کار حافظ و سلمان ساوجی دید .سلمان در بیتی میگوید :
خال مشکین تو در عارض گندم گون دید آدم آمد ز پی دانه و در دام افتاد
این بــیت تا حدودی مــصور است  .صورتی گــندم گون و خالی که در آن جــلب توجه میکــند و حــضرت آدم را
میبینیم که به هوای دانههای گندم سست شده  ،به طرف آن خال که زیباترین دانه هاست حرکت می کند .غافل
از اینـکه هـمه ی این ماجرا فـریبی بـیش نیـست و او اسیر دام خـواهد شد و سرنـوشت مـشقت باری را برای خود رقم
خواهد زد .این تصویر را مقایسه کنید با تصویری که حافظ به دست می دهد:
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد
فضای این کالم به درجات از بیت سلمان تصویری تر است .در اینجا چاهی ) زندان  -سیاه چال ( را میبینیم که
کسی در آن اسیر است .ناگهان رشته ای درون این چاه میافـتد و زندانی را به فرار و رهایی امیدوار میکند .آنگاه
زندانی چنگ در رشته میزند و خود را بیرون می کشد .روی سر او که آویختنگاه طناب است  ،زندانی بزرگتر
قرار دارد با انـبوه زندانیان که پـیش از او اسیر شدهاند ۱۲.در بـیت سلمان مـصرع دوم بـسیار ساده و زیبـاست  .این
مـصرع اگر چه با واژههای مقـلوب » آدم « و » آمد « و مزدوج » دانه و دام « دلنـشین تر هم شده اما از فـضای
تـصویری خـاصی بـرخوردار نیـست .یعـنی تـصویری که در مـصرع نخـست ساخته شده را تـقویت منیکـند  ،بلـکه
مسیر تصویرسازی را به عرصهی تاریخ و اسطوره میبرد  .در کالم حافظ اما تصویرها یکی پس از دیگری وزن تابلو
را سنگینتر می کنند.
• یک نفر در زندان است
• رشته ای که از سقف روشن زندان آویخته است
• دامی که اسیران بی شمار دارد
• زیبارویی که زلفش بر گرد چانه اش حلقه زده است
آیا در پس این تصویرها من یتوان آن تاریخ و اسطوره ها را دید؟ آیا اینکه » اسیران انسان هایی از جنس دل اند « ما
را به دنـیای عـاشقی های خود منـیبرد؟ آیا آن کمـندبازیِ جـسورانه ما را به قـصههای عامـیانهی عـیاران و شبروی
رندان وصل منیکند؟ آیا زیباروی محیط بر تابلو ذهن را متوجه خداوند و داستان آفرینش منیکند؟
اینها هیچکدام از آن درجه صراحت برخوردار نیستند که تصویرها و تابلوها را در سایهی خود قرار دهند.
ج ( میناکار
سومین شخــصیت حافظ » مینــاکار « است بــاید فردِ باحــوصله و فوقالــعاده دقیــقی را مجــسم کرد که به شکل
 ١۱٢۲ﺑﺮﺍاﯼی ﺍاﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻭو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺩدﯾﮕﺮﻧﮕﺎﻩه ﮐﻨﻴﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺍاﻟﻌﺠﻢ ﺟﻠﺪ ﺩدﻭوﻡم ﺹص ۲۴۱

بیـمارگونهای اهل جزئـیات است .این فرد ،هر گونه رابطهی صوری و معـنوی را که بـین دو چـیز محتـمل بـاشد،
مغتـنم می شمارد .به ویژه نـسبت به حـرفها و هجـاها حـساس است .آیا این تـصادفی است که در مـثال گـذشته ،
وقتی که داستان جدا شدن عسل از موم را با فشردگی متام میگفت  ۴ » ،تا ش « در مصرع اول و »  ۴تا س « در
مصرع دوم جمع شده بودند؟ در جمله ی » خم گو سر خود گیر که خم خانه خراب است « در حالی »  ۵تا خ «
را در کـنار هم میبینـیم که ترکیب » سر خود گـیر « دو معنی جداگانه اما مرتـبط با مـنت را مـیسازد  .یـکی » به
دنبال کار خود برو « و دیگری » دستت را بر سرت بگذار «  ،دو فعل امر که در هنگام خراب شدنِ جایی ممکن
است در جمله بکار روند .این افعال به یک نسبت از تعبیر حافظ استخراج میشوند .
همچنین در بیت :
جمال دختر رز نور چشم ماست مگر که در حجاب زجاجی و پرده ی عنبی است
ریزهکـاریها به حدی است که تـوضیحش مالل آور مـیشود .همـین قدر بـاید گـفت که معـنی بر دو خط موازی
استوار شده است  .خط نخست از عنب شروع م یشود  ،از زجاج میگذرد و به جامِ می می رسد .خط دیگر از
عـنبیه شروع مـیشود  ،از زجاجیه مـیگذرد و به چـشم مـیرسد .به درستی معـلوم نیـست که حافظ برای هر شعر
خود از تراوش اولیه تا رسیدن به شکل نهایی چه قدر وقت میگذاشته و برای پیدا کردن این همه جواهِرِ ریزی که
قرار است نگـین سنگینی بـسازند  ،چـقدر کار مـیکرده است .اما تـردید منـیتوان کرد که چنـین کـسی نـاچار به
گنجیــنه ای از املــاسها و یاقــوتها احتــیاج دارد .این مجــموعهی جواهر را حافظ در کتــابهای این و آن جــستجو
میکرده و با پنس و انبرهای ظریف برمیداشته و در کارگاه خود صیقل میداده است.
دو یار زیرک و از باده ی کهن دو منی فراغتی و کتابی و گوشه ی چمنی
اگر چه در پی ام افتند هر دم اجنمنی
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
انتـخاب خوب وزنها و قافیـههای موفقی که در کار دیـگران آزمایش شده بودند » ،هم حـرفی ها « و » هم هـجایی
هایی « که با دقت زیاد از قریحهی خود و زبان مردم و کار استادان سخن وام گرفـته  ،هـمه و هـمه در ساخت این
نازک کاری های جواهر شناسانه سودمند بوده اند.
این جنبه از کار حافظ را به ویژه  ،زمانی میتوانیم خوب حس کنیم که کلمهای را در شعر او جابجا میکنیم  .مثالً
اگر بـخواهیم مـراتب افـسوس خود را از نـبودن خرد و خردمـندی در جامعه بـیان کنـیم ،ممـکن است بـگوییم  » :کـجا
است رای حکیـمی و فـکر برهمـنی؟ «  .این استفهامی که ایـجاد کـردهایم  ،هـیچ عـیبی ندارد و هـمه میفهمـند که
شکایتی است از اینـکه دانـشمندی نیـست تا حکـمتی بگـوید و پـیری نیـست که نکتهای در کار کـند .اما حافظ
میگوید  » :کجا است فکر حکیمی و رای برهمنی « که اجتماع  ۳تا ک « را در قسمت نخست جمله  » ،کجا
است فـکر حکیـمی « و »  ۲تا ر « را در قـسمت دوم جمـله  » ،رای برهمـنی « فـراهم کرده است .همچنـین با قرار
دادن » رای « در کنار » برهـمن « ما را به مقدمهی فصلهای کلیله و دمـنه م یبرد  ،که رای از برهمن میخواهد تا

حکایتی را برای او بازگو کند .همینکه سایهی کلیله و دمنه بر سر این بیت میافتد اثر بخشیِ آن را در شکایت از
بر باد رفنت ارزشها و حکمتها چند برابر می مناید و خود بخود خواننده را به یاد نصیحتهای سودمند و مصلحان
فقیدی میاندازد که در عصر اوج گرفنت ابتذال جایشان به سادگی پر منی شود.
نتیجه گیری
باید توجه داشت که روزگار حافظ  ،عصر مسابقه برای استفاده از مضمون های مشترک بود  .تا جایی که مثالً به
گفـته ی جامی  ،کـمال خجـندی زیر تأثیر حـسن دهـلوی و متـهم به دزدی ادبی است .عـلی اصغر حکـمت وی را
دنـــباله رو سعدی مـــیداند و سودی درنـــظر داشنت الـــگوی حافظ را برای سهولت در درک آثار او ،ضروری
۱۴
میشناسد ۱۳.همینطور است اتهام دزدی ادبی که حیدر شیرازی نسبت به معاصرش خواجو می زند.
حافظ نـیز از این قـاعده مـستثنی نـبود و به گلچـین کردن مـضمونهای این و آن می پـرداخت  ،اما چـنانکه گـذشت
وجوه سه گانهی شخـصیتِ هـنریِ او این عـمل را از دزدی ادبی که یک سرِ طـیف است ،به آن سرِ طـیف منتـقل
میکــند .کاری که حافظ با این نکتــهها  ،شخــصیتها  ،تــصویرها  ،و جنبــههای وزنی و مــوسیقیایی اجن ام داده ،
منونهی درخشان باز آفرینی و هنرمندی است .حافظ با این کار غزلهای خود را به مثابهی یک موزهی متحرک از
ظرفیتهای ادبی زمانهی خویش باال برد.
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