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  هاي حافظروايت دوم شخص در تخلص ةشيو
  

 1 دكتر ليال رضائي

               2 دكتر عباس جاهدجاه

  چكيده

اي كه نويسندگان و منتقدان نسبت توجهي هموارهروايت دوم شخص، با وجود كم شيوه
تـرين  هـاي بسـياري در بـه تصـوير كشـيدن درونـي      ها و توانمنـدي اند، قابليتبه آن داشته

ترين انواعي كه براي اين شيوه شناسايي شده عبارت اسـت  مهم. ذهن آدمي دارد هاي بخش
روايتـي كـه راوي    -2ان و مخاطب آن، شخصيتي واحدنـد؛  روايتي كه راوي و قهرم -1: از

دهـد وي  بررسي ديوان حافظ نشان مـي . قهرمان داستان دارد/ شخصيتي مستقل از مخاطب
 آنهـا، كـاربرد ماهرانـه    ري نشان داده كه از جملـه هاي بسيادر ابيات تخلص خود هنرمندي

درصد از ابيات تخلص خـود را بـه ايـن     60حافظ، حدود . روايت دوم شخص است شيوه
عمـده . شيوه سروده و در اين ابيات، از هر دو نوع روايت دوم شخص استفاده كرده اسـت 

افظ، بيان مفاهيم روايت دوم شخص در ابيات تخلص ح ةترين كاركردهاي نوع اول از شيو
است كه » صداي كوچك دروني«با استفاده از ... گوناگون عرفاني، مدح، خودستايي، طنز و 

مهـم . شـود  كند و گاه، در نقش دوست و همدل وي آشكار ميگاه، به حافظ امر و نهي مي
روايت دوم شخص براي ستايش از شـعر   ترين ابتكار حافظ در اين زمينه، استفاده از شيوه

 . يشتن استخو

  .حافظ، تخلص، روايت دوم شخص، مخاطب: هاكليدواژه
 

                                                 
  leili.rezaei@gmail.com )نويسنده مسؤول(استاديار دانشگاه خليج فارس بوشهر -1

 jahedjah@gmail.comنور  استاديار دانشگاه پيام  -2
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مقدمه - 1  

هـاي گونـاگون، موضـوع    مهارت و استادي حافظ در غزل فارسي، همواره از ابعاد و جنبـه 
مطالعه و بررسي قرار گرفته است؛ از ظرايف بالغي گرفته تا دقايق معنايي و از موسيقي و وزن 

ديگــري از  ميــان، ابيــات تخلــص حــافظ را نيــز بايــد عرصــهدر ايــن . تــا ســاختار و تركيــب
شـعر  ة و مطالعه دربـار  تواند موضوع ديگري براي پژوهشهاي او دانست كه خود مي هنرنمايي

  .    حافظ باشد
آن به روزگار رواج قصـيده بـه   تخلص، يكي از ابيات مهم در غزل فارسي است كه پيشينه

بيـت تخلـص يـا گريزگـاه، در قصـايد، جايگـاه       . رسدتم ميي قرون چهارم تا هفويژه در ميانه
را بـه بخـش اصـلي    ) تغزل، تشبيب يـا نسـيب  (يادكرد نام ممدوح بود و بخش آغازين قصيده 

بـه جايگـاهي بـراي    ) يا همان تغزل قصيده(اين بيت پس از استقالل غزل . زدپيوند مي) مدح(
وجوي لقـب، صـفت يـا    عران به جستذكر نام شاعر بدل شد و در پي رواج آن، هر يك از شا

براي ذكر در شـعر خـود برآمدنـد تـا     ) اغلب متفاوت از نام اصلي خويش(نامي زيبا و شايسته 
  .  به كار رفت» نام يا لقب شعري«جايي كه اصطالح تخلص، در مفهومي ديگر به معني 

مناسبتي، نامي از  البته يادكرد نام شاعر در شعر، در قصايد هم سابقه داشته و شاعران، گاه به
اين سنت از رودكي آغاز شده و در ابيات بازمانـده از وي، هفـت   . اندآوردهخود نيز به ميان مي
ذكر كـرده اسـت؛ در   ي نوزده بار نام خود را در اشعارش فرخي سيستان. شودبار نام او ديده مي

هشـت بـار و   چنـين، كسـايي مـروزي،    هـم . رسـد شعر منوچهري دامغاني، اين رقم به پنج مي
شاعران ديگري ماننـد ناصرخسـرو   . اندعنصري، سه بار، نام خود را در اشعار خويش ذكر كرده

قبادياني، اميرمعزي، خاقاني، ابوالفرج روني و ديگران نيز البته از يـادكرد نـام خـود در قصـايد     
  . اندخويش غافل نمانده

يـاني، جايگـاهي ويـژه و رواجـي     همه، در قالب غزل بود كه ذكر نام شاعر در بيت پابا اين
جا كه شاعران، براي يافتن نامي درخور ذكر در اين بيت، ابتكارهاي بسيار گسترده يافت تا بدان

ـ  غـزل . در شعر فارسي، گسترش يافتهاي زيبا و اديبانه به خرج دادند و تخلص راي سـرايان ب
د؛ گاه با كاربرد ضـمير اول  انهاي گوناگوني بهره بردهاز روشيادكرد نام خود در بيت تخلص، 
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اند و گاه نيز مستقيم خود را مخاطب قـرار داده و بـا   خود داد سخن داده يا سوم شخص درباره
شناسي تحـت عنـوان   كه در دانش روايت) خطاب به خود(اخير  اين شيوه. اندخود سخن گفته

كردهاي معنـايي  معرفي شده و مبحثي تازه را به خود اختصاص داده، كار» روايت دوم شخص«
تناسب بسياري كه ميان بيت تخلص و روايت دوم شخص وجـود  . فردي داردو منحصربه ويژه

اصـلي   تواند در ابيات تخلص داشته باشد، انگيـزه اي كه اين نوع روايت ميدارد و جايگاه ويژه
رايان سـ هـاي بسـياري از غـزل   توان در ديوانبا اينكه اين كاركردها را مي. پژوهش حاضر است

فارسي يافت، به دليل پرهيز از پراكندگي و همچنين از اين روي كه نتايج به دست آمده از ايـن  
هاي يك ديوان غزليات را دربرگيرد و با آمار و ارقام دقيق همراه شـود،  پژوهش، تمامي تخلص

  . هاي حافظ، كه به عنوان نمونه برگزيده شده، تحليل و بررسي خواهد شداين موضوع در غزل
بـه هـر سـه    (هاي خود، بيت تخلص را حافظ يكي از شاعراني است كه در بسياري از غزل

ايـن دسـته از   . به كار برده و از اين رو، شمار اين ابيات در ديـوان او، باالسـت  ) شكل ياد شده
هـاي بالغـي،   كـالم او، از ارزش  ابيات، در راستاي هنرمندي حافظ در غزل و اسلوب برجسـته 

ي اين ابعاد، شمار باالي ابيات تخلصي اما در كنار همه. ومي وااليي برخوردار استبياني و مفه
هـاي او در ايـن شـيوه از روايـت،     و هنرنمـايي  سـروده روايت دوم شخص  كه حافظ به شيوه

  . ضرورت طرح و بررسي اين موضوع را در ديوان عزليات حافظ، بيشتر كرده است
توان روايي دانسـت؟  طور كند كه آيا غزل حافظ را ميشايد در ابتدا، اين پرسش به ذهن خ

هاي تخلص را مصداق روايت بـه شـمار آورد؟ در   توان تك بيتكه آيا ميتر اينو پرسش مهم
شناس در رويكردي نـوين بـه روايـت،    پاسخ بايد به اين موضوع اشاره كرد كه منتقدان روايت

شـماري از  انـواع بـي   1؛ چنانكـه روالن بـارت  انـد اي براي آن در نظر گرفتهابعاد بسيار گسترده
فابل، قصه، داستان كوتاه، حماسـه،   گرفته تا افسانه و اسطورهروايت را شناسايي كرده است؛ از 

 :1977بـارت،  ( گـو وگفـت  و پانتوميم، نقاشي، فيلم، اخبار محلي و حتي تراژدي، درام، كمدي

                                                 
١- Roland Barthes  
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ي چيزهـايي  همـه  ،روايـت « :دهدوضيح ميگونه تاين 1اين گستردگي را مونيكا فلودرنيك .)79
روايـت در هـر   . ي اسـت ختاري متونيا  هاداستاندر آنها كه نه فقط  ؛است كه در اطراف ماست
خبر راديو، معلـم   يگوينده: شوديافت مي ،گويدي چيزي سخن ميجايي كه كسي با ما درباره

كـه   داسـتاني  يزيون يـا راوي بر سر ميز شام، گزارشگر تلو يمراههدر قطار،  همسفريمدرسه، 
  ).1: 2009فلودرنيك، (» بريمدر تخت لذت مياز خواندن آن  يدن،از خواب پيش

بلكـه از   ،شـود  روايت به مرزهاي ادبيات داستاني محـدود نمـي  ة از اين رو، امروزه محدود
هاي نقل يك حادثه يـا تيترهـا و عنـاوين خبـري تـا بلنـدترين آثـار تـاريخي،          ترين شيوه كوتاه

توان در جا كه ميگيرد؛ تا بدان را نيز دربرمي... ها و  ها، منظومه ها، خاطرات، سفرنامه نامه زندگي
پرداخـت آن   وجو و شيوهيك بيت يا حتي يك مصراع نيز، ردپايي از روايت را جست محدوده

سـيار  را بررسي كرد؛ مانند دو بيت زير كه هر يك در مجال كوتاه خود، روايتـي را بـه بيـاني ب   
  : اندمختصر، ارائه كرده

  عراق و فارس گرفتي به شعر خوش حافظ        بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است
  )116ص / 41غزل ( 

  حافظ هنوز پر ز صداست ة فضاي سين    د    ـــدرون دادنـنداي عشق تو ديشب در ان
  )108ص / 22غزل (

رايـج   ته از بهـره بـردن از دو شـيوه   حافظ، چنانكه ذكر شد، در ابيات تخلص خـود، گذشـ  
كاربرد روايـت دوم شـخص   ، از نوع كم)راوي اول و سوم شخص(روايت اول و سوم شخص 

اي كمتـر شـناخته شـده از انـواع     كـه گونـه   ،اين شيوه. اي كرده استبسيار گسترده نيز استفاده
هـاي  مناسـبت  روايت نيز هست، از كاركردهاي ويژه و منحصر به فردي برخـوردار اسـت كـه   

                                                 
١- Monika Fludernik  
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توان در ادبيات كهن فارسي، اين بيت را يكي از مهمبسياري هم با بيت تخلص غزل دارد و مي
  . هاي حضور آن دانستترين جايگاه

ي روايت دوم شخص در ابيات تخلص حافظ، تحليـل و بررسـي   در پژوهش حاضر، شيوه
  . خواهد شد

  طرح مسأله

 انـد، شـيوه  در روايت بيت تخلص بـه كـار گرفتـه   هايي كه شاعران ترين شيوهيكي از رايج
 شـيوه  -با در نظر گرفتن معيارهـاي خاصـي   –شناسي خطاب است؛ همان كه در دانش روايت

هاي اصلي در پژوهش پيش رو، اين است كه حافظ پرسش. شودروايت دوم شخص ناميده مي
ـ    ر اسـاس معيارهـاي   تا چه اندازه از عنصر خطاب در ابيات تخلص خود بهره گرفتـه اسـت؟ ب

خص به شمار آورد؟ حـافظ  توان روايت دوم ششناسانه، چه درصدي از اين ابيات را ميروايت
هاي خود به كـار بـرده اسـت ؟ و    در تخلص و به چه ميزان از روايت دوم شخص را كدام نوع

  اين نوع روايت بهره برده است؟ سرانجام اينكه او تا چه اندازه از كاركردهاي ويژه

  تحقيقنة شيپي

هـاي انجـام گرفتـه، هـم بـه      تخلص، موضوع آشنايي در ادبيات فارسي است و در پژوهش
و هم به صورت خـاص در شـعر   ) با مرور تاريخ و جايگاه تخلص در شعر فارسي(شكل كلي 

ها بايد از اين پژوهش از جمله. استشده و البته حافظ بررسي  )1(شاعراني چون مولوي، ابتهاج
) هـا نگـاهي بـه تخلـص   (» شناسي اجتماعي شعر فارسـي روان«شفيعي كدكني با نام  مقاله دكتر

نام برد كه به بررسي حضور و جايگاه بيت تخلص در شعر فارسي پرداختـه اسـت؛ و   ) 1382(
محمـد آسـيابادي كـه بـه     از علي) 1384(» ارزش تخلص و كاربرد آن در شعر حافظ« ةنيز مقال

و اين كاركردها در غزل حـافظ پرداختـه و مـواردي ماننـد      ي تخلصبررسي كاركردهاي ويژه
نمايشي شعر و نيز فراهم كردن امكان انتقاد يا فـراهم   ةبرجسته كردن تمايز ميان شاعر و گويند

كردن فضايي براي بيان پايگاه اجتماعي شاعر را در شمار اين كاركردها برشمرده و حافظ را در 
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وجوهـا نشـان   اما نتايج جست. بسيار موفق ارزيابي كرده است بهره بردن از اين كاركردها زمينه
ابيات تخلص حافظ تا كنون موضوع هيچ پژوهشي قرار نگرفتـه   شناسانهدهد بررسي روايتمي

  . است
ديگر موضوع، كه روايت دوم شخص است، نه تنها در زبان فارسي مبحثي تازه است  سويه

هاي اخير چنـدان  شناسي نيز تا سالدر دانش روايت و پيش از اين بدان پرداخته نشده كه حتي
هاي اخير برخي منتقدان از جمله كساني گذشته از توجهي كه در دهه. شناخته شده، نبوده است

 3، هلموت بونهيم)1981( 2ماري فرانسز هاپكينز و لئون پركينز، )1965( 1بروس موريستمانند 
به روايت دوم شخص نشان داده و ) 1994( 5نو يوري مارگول) 1985( 4پرينس، جرالد )1982(

، به كمك مطالعات و بررسـي اندوار يا به تفصيل آن را تحليل و بررسي كردهدر آثار خود اشاره
هـاي اخيـر، بـه درسـتي     شناس بود كه اين شيوه از روايت در سـال هاي دقيق سه منتقد روايت

مـت   و 6برايان ريچاردسونودرنيك، مونيكا فل: معرفي شد و به جايگاه واقعي خود دست يافت
  7 .دلكونت

او . روايـت دوم شـخص دانسـت    فلودرنيك را بايد يكي از پركارترين پژوهشـگران شـيوه  
هـا و  ها، فيلمداستان كه دربرگيرنده(روايت دوم شخص ) 1994(شناسي گذشته از تدوين كتاب

اي از ايـن شـيوه را   تـازه با نگارش سـه مقالـه، ابعـاد    ) روايت دوم شخص است نقدهاي شيوه
داستان دوم شخص؛ روايت تو در جايگاه مخاطب « :اين مقاالت عبارتند از شناسايي كرده است

                                                 
١- Bruce Morrissette 
٢- Mary Frances Hapkins & Leon Perkins 
٣- Helmut Bonheim 
٤- Gerald Prince 
٥- Uri Margolin 
٦- Brian Richardson 
٧- Matt Delconte 
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و ) 1994(» درآمدي بر روايـت دوم شـخص و مباحـث مـرتبط بـا آن     «، )1993(» يا قهرمان/ و
  ). 1994(» شتاسيروايت دوم شخص، آزموني براي روايت«

 صـداهاي ختصـاص دادن فصـل دوم از كتـاب خـود بـه نـام       ريچاردسون نيـز گذشـته از ا  
فنـون و تـدابير روايـت دوم    «اي هـم بـه نـام    به روايت دوم شخص، مقالـه ) 2006( غيرطبيعي
» تو«چرا «دلكونت به نام  سرانجام بايد از مقاله .در اين باره منتشر كرده است) 1991(» شخص

يـاد  ) 2003(» ي تازه براي فهم روايـت روايت دوم شخص، صدا و الگوي: تواند حرف بزندنمي
انواع گوناگون روايت با محـور قـرار دادن راوي،    اي را در زمينهتازه گانهكرد كه تقسيمات پنج

  . قهرمان و مخاطب، مطرح كرده است
روايت دوم شخص و استخراج اصـول و مبـاني آن پرداختـه     در ادامه، ابتدا به معرفي شيوه

هاي حافظ بـر اسـاس ايـن مبـاني نظـري، انجـام       و بررسي تخلصخواهد شد و سپس تحليل 
  .خواهد گرفت

  روايت دوم شخص ةشيو

ها اين است كـه اگـر   ترين شيوهرايج. هاي متفاوتي وجود دادبراي روايت يك ماجرا، شيوه
گوييم، از ضمير سوم شخص استفاده كنيم و اگر داسـتان خودمـان را   داستان فرد ديگري را مي

، شالوده)روايت اول و سوم شخص(اين دو شكل . ضمير اول شخص را به كار بريمگوييم، مي
ژنـت دو نـوع   . اسـت  2و اسـتانزل  1شناسي، ژرار ژنـت بندي دو منتقد نامدار روايتهاي تقسيم

كنـد كـه در نـوع اول، راوي، خـود     را از هم تفكيك مي 4داستانيو برون 3داستانيروايت درون
و در نـوع دوم، راوي در شـمار   ) روايـت اول شـخص  (ن اسـت  هـاي داسـتا  يكي از شخصيت

استانزل نيز روايت اول شـخص و روايـت   ). روايت سوم شخص(هاي داستان نيست شخصيت
                                                 

١- Gerard Genette 
٢- Stanzel 
٣- homodiegetic 
٤- heterodiegetic 
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روايـت   يك از اين دو، دربـاره را از هم تفكيك كرده است؛ اما هيچ) سوم شخص( 1 مدارمؤلف
بنـدي، جـاي   در دل همين تقسـيم اند آن را دوم شخص بررسي دقيقي نكرده و هر يك كوشيده

داسـتاني و اسـتانزل آن را شـكل ديگـري از روايـت اول      ژنت آن را نوعي روايت بـرون : دهند
  : شخص دانسته است

روايـت  ←) شـخص سـوم (داستاني ؛ روايت برون)اول شخص(داستاني روايت درون: ژنت
  .داستاني استدوم شخص، برون

روايـت دوم شـخص،    ← )سوم شـخص (مدار روايت اول شخص؛ روايت مؤلف: استانزل
  .شكل ديگري از اول شخص است

برخالف رويكرد اين دو منتقد، كساني مانند فلودرنيك و دلكونت، عقيده دارند كه روايـت  
هاي معمول روايت گنجاند؛ از اين روي كه با ديگـر شـيوه  بنديدوم شخص را نبايد در تقسيم

  :ترين آنها عبارت است ازه مهمهايي بنيادين دارد كهاي روايت، تفاوت
 ؛استوار شده است» خطاب« روايت دوم شخص بر پايه -

  .محورمحور است نه راويروايت دوم شخص، مخاطب -
را مطـرح   2 كـه مبحـث صـدا   (» گويـد؟ چه كسي سخن مي«كه در روايت دوم شخص، اين

 3شـدگي بحث كانونيكه م(» بيند؟چه كسي مي«اينكه  يا حتي ديگر پرسش ژنت درباره) كند مي
اهميـت چنـداني    -و اين هر دو مبحث در ارتباط مسـتقيم بـا راوي اسـت    –) كندرا مطرح مي

و ) 204: 2003دلكونـت،  (» شـنود؟ چـه كسـي مـي   «ترين پرسش اين است كه ندارد؛ بلكه مهم
از اين رو، . رساندمي -كه ركن اصلي روايت دوم شخص است  -» مخاطب«ما را به  ،پاسخ آن

، در روايـت  يك عنصر الحاقي و ضـميمه اسـت  » اطبمخ«كه در روايت اول شخص، چنانهم
  . دوم اهميت قرار دارد دوم شخص، راوي در درجه

                                                 
١- authorial narrative 
٢- voice 
٣- focalization 
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انـد؛  روايت دوم شخص ارائه كرده اين دو ويژگي، مبناي تعاريفي است كه منتقدان از شيوه
قهرمان داستاني كه گفتـه مـي   مخاطب آن،«داند كه از جرالد پرينس گرفته كه آن را روايتي مي

بـه قهرمـان   «كـه  دانـد  روايتي مـي  تا فلودرنيك كه آن را) 84 :1985 پرينس،(» شود نيز هست
   ).288: 1994فلودرنيك، (» شودارجاع داده مي ،آن با يك ضمير خطاب) اصلي(

خـود را بـا ضـمير دوم شـخص      روايت دوم شخص، قهرمـانِ «ريچاردسون عقيده دارد كه 
» باشـد مخاطـب اصـلي اثـر     هـم و  1گـر كـانوني  هـم توانـد  مـي  قهرمـان، اين  وكند يمعرفي م

 ،راوي ،روايـت دوم شـخص  در «دلكونت نيز بر اين باور است كـه  ). 19 :2006، ريچاردسون(
گويـد كـه   مي مشخص شده است،» تو«ضمير كه با ) گاه فرضي( براي يك مخاطب داستاني را

  . )207: 2003دلكونت، (» داستان نيز هست )گاه فرضي(كنشگر اصلي اين مخاطب، 
هر چهار تعريف فوق در يك زمينـه اشـتراك دارنـد و آن ايـن اسـت كـه در روايـت دوم        

بنابراين، نخستين معيار بـراي تشـخيص   . ، شخصيتي واحد است»قهرمان«و » مخاطب«شخص، 
ت كه مخاطب آن، اند، اين اسخطاب بنا شده هايي كه بر پايهروايت دوم شخص از ميان روايت

بـا محـور دادن ايـن شـرط     . قهرمان، يعني شخصيت محـوري و نقـش اول داسـتان نيـز باشـد     
  . پردازيمزيربنايي، در ادامه به بررسي انواع روايت دوم شخص مي

  انواع روايت دوم شخص

توان در اين شـيوه از  روايت دوم شخص، انواع زير را مي با بررسي آثار هر سه منتقد شيوه
  : ت، شناسايي كردرواي

 . روايتي كه در آن، راوي، قهرمان و مخاطب، يك شخصيت واحد باشند - 1

ترين نوع روايت دوم شخص است كه در آن، راوي، خـودش  ترين و رايجاين شكل، اصلي
» 2خودخطـاب «روايـت   اين نوع، به تعبير فلودرنيك و دلكونت، شيوه. دهدرا مخاطب قرار مي

يابد؛ به تعبير ديگـر، يـك   يا آگاهي قهرمان، در نقش راوي، نمود مياست كه در آن، هوشياري 
                                                 

١- focalizer 
٢- self- address 
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شود كه يكي، ديگري را با ضمير خطاب، مخاطب قرار خورد و به دو صدا تبديل ميشكاف مي» من«
ام را خطاب قرار دهم و با او صحبت كنم يا خود درونـي  به اين صورت كه من، خود دروني. دهدمي

  :مانند بيت زير از حافظ. مخاطب قرار دهد و با من سخن بگويد »تو«من، مرا با ضمير 
  برند دست به دستسخنت مي ةكه گفت         كلك تو حافظ چه شكر آن گويد زبان 

كـه قهرمـان ايـن     –حافظ، خود را . در اين بيت، راوي و مخاطب و قهرمان، هر سه، حافظ است
هنـر شـاعري    دربـاره ) حـافظ (د و بـا خـودش   دهـ خطاب قرار مي - روايت و شاعر بلندآوازه است 

ترين الگوي روايت دوم شخص است و كاركردهاي اين شيوه، رايج. گويد، سخن مي)حافظ(خودش 
توان زيرا به كمك اين شيوه، مي. ها داردهاي ذهني و روحي انسانتوصيف پيچيدگي ةبسياري در زمين

زد و از زبـان حافظـه يـا هوشـياري او، از     هاي وجـودي قهرمـان داسـتان نقـب     ترين بخشبه دروني
  .   هاي وي، پرده برداشتاحساسات و انديشه

بنـدي ها و تعبيرهاي متفاوت، در تقسيماين نوع روايت را هر سه منتقد روايت دوم شخص، با نام
  :اند؛ به شرح زيرهاي خود ذكر كرده

 فلودرنيك - 

و » ارتبـاطي درون«دو شـكل روايـت   نـدكي در  فلودرنيك اين نوع از روايت را با اختالف بسيار ا
 :شناسايي كرده است» برگردانآينه شيوه«روايت 

 »  1ارتباطيدرون«روايت . الف

كـه در دو   –زيـرا راوي و مخاطـب آن    ؛ناميده است» ارتباطيدرون«فلودرنيك اين نوع روايت را 
چنين در هم. اندهر سه نقش، مشترك قهرمان داستان نيز هستند و در - ارتباط قرار دارند سوي زنجيره

كـه  (اين نوع روايت، درست به اين دليل كه راوي در جايگاه قهرمان هم قرار گرفتـه، دنيـاي روايـت    
، به هم وصل شده و بـه اشـتراك   )كه قهرمان در آن قرار دارد(و دنياي داستان ) راوي در آن قرار دارد

                                                 
١- homocommunicative  
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» مخاطـب  - قهرمان - راوي«معتقد است در اين شيوه، فلودرنيك ). 448: 1994فلودرنيك، (اند رسيده
دهد خود را نشان مي» من«كند؛ به اين شكل كه راوي به كمك ضمير در هر سه كاركرد خود عمل مي

قهرمان داسـتان ) كه در واقع، يك وجود واحدند(شود و هر دو نيز آشكار مي» تو«و مخاطب با ضمير 
  :مانند شعر زير ؛اند

  د صفاي دل، حافظ        طريق رندي و عشق اختيار خواهم كردنفاق و زرق نبخش
  )165، ص 135غزل (

    1»برگردانآينهروايت شيوه«. ب

استانزل . برگردان، حالتي از روايت است كه راوي در آن حضور نمايان و آشكاري نداردآينه شيوه 
ذكر كرده و توضيح داده اسـت   2»مدارروايت شخصيت«هاي خود با عنوان بندياين شيوه را در تقسيم

كند، تفسيري ارائـه  راوي هيچ نمودي ندارد، هيچ دخالتي در داستان نمي مدار،روايت شخصيتدر كه 
چشم او ديده  اي به خود، ندارد؛ گويا تنها نقش او اين است كه داستان از دريچهدهد و هيچ اشارهنمي
  ). 143: 1984استانزل، (شود مي

قتي ستودني، نوع ديگري از روايت دوم شخص را شناسايي كـرده كـه ماننـد نـوع     فلودرنيك با د
پيشين، راوي، مخاطب و قهرمان آن، شخصيتي واحد است؛ اما تفاوت آن با نوع قبل اين است كـه در  

فلودرنيك اين نـوع روايـت   . كنداين شكل از روايت، راوي، پنهان است و حضور خود را آشكار نمي
ي يـك سـوي زنجيـره   ناميده است؛ زيرا به دليـل پنهـان بـودن راوي،    » ارتباطينبرو«دوم شخص را 

  ).446 :همان(خالي مانده است  –گيرند كه راوي و مخاطب در دو سوي آن قرار مي –ارتباطي 

 ريچاردسون - 

ناميده و در تعريف وي ) استاندارد( 3ريچاردسون اين نوع از روايت دوم شخص را شكل متعارف
تـرين  او ايـن نـوع را رايـج   . ن شيوه، مخاطب، قهرمان و راوي همگي يك شخصيت واحدندنيز در اي

                                                 
١- reflector mode 
٢- figural narrative 
٣- standard  
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شكلِ روايت دوم شخص به شمار آورده و عقيده دارد كه اين نوع از روايت، اغلب با زمان حال بيـان  
دهد كه اهميت و ميزان حضور راوي و مخاطـب در  ريچاردسون اين نكته را هم توضيح مي. شودمي

 - كه شخصيتي واحدنـد  –روايت، هميشه به يك اندازه نيست و ممكن است يكي از اين دو  اين نوع
  ).20: 2006ريچاردسون، (حضور بيشتري در روايت داشته باشند 

 دلكونت - 

گـذاري از ايـن   ناميـده اسـت؛ ايـن نـام     1»روايت كامال منطبق شيوه«دلكونت اين نوع را با 
اند و در يك و مخاطب، همه يكي هستند، بر هم منطبق روست كه در اين شيوه، راوي، قهرمان

ناميـده و معتقـد   » خودخطـاب «دلكونت اين نـوع روايـت را   . سطح از جهان داستان قرار دارند
است در آن، بخش هوشياري يا آگاهي قهرمان، در نقـش راوي نمـود يافتـه و بخـش كنشـگر      

  . قهرمان، در مخاطب تجلي پيدا كرده است
 .طب و قهرمان آن شخصيتي واحدند اما راوي، شخصيتي جداستروايتي كه مخا - 1

داسـتاني اسـت و   روايتـي كـه راوي آن، درون  : شـود اين شيوه، خود به دو نوع تقسيم مـي  
 .داستاني استروايتي كه راوي آن برون

  داستاني استروايتي كه راوي آن درون. الف
  :اندهاي خود آوردهبندياين نوع روايت را ريچاردسون و دلكونت در تقسيم

 ريچاردسون - 

علت اين نـام . ناميده و آن را بسيار كم كاربرد دانسته است 2ريچاردسون اين نوع را، شكل فرضي
گذاري اين است كه به اعتقاد وي، مخاطب اين شيوه از روايت، در اغلب موارد ممكن است خيالي يا 

هاي راهنما بـه كـار گرفتـه شـده اسـت      كتابداند كه در او اين شيوه را شبيه سبكي مي. فرضي باشد
كـه   - ؛ مثل يك كتاب راهنماي آشپزي آسان؛ كه خطاب به مخاطبي فرضي )20: 2006ريچاردسون، (

                                                 
١- completely coincident narration 
٢- hypothetical form 
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نوشته شده و راوي پيوسته با اين مخاطب كه قهرمان ماجرايي  - شود در حال پختن غذاستتصور مي
بنـابراين ايـن   . كنـد د يـا او را تشـويق مـي   دهگويد و اشتباهات او را تذكر ميخيالي است، سخن مي

  ). زيرا واقعي نيست(داستاني داستاني است نه برونمخاطب، درون

  دلكونت - 

در آن، ؛ زيـرا  ناميده اسـت  1 )قهرمان/مخاطب( منطبق اندكي اين نوع از روايت را دلكونت، روايت
مخاطـب درونـي كـه همـان     راوي براي يـك  : اند، اما راوي، جداستقهرمان با هم منطبق و مخاطب

 راوي ايـن شـيوه  ). 211و  210: 2003دلكونـت،  (كنـد  كنشگر داستان است، داستان را تعريـف مـي  
داسـتاني  روايت، اگرچه با قهرمان و مخاطب داستان اشتراك وجودي ندارد و از آنها جداسـت، درون 

در كـنش داسـتاني يـا     رود كه يا درگيرهاي فرعي داستان به شمار مياست و خود، يكي از شخصيت
  .   كندشاهد ماجراهاست و آنها را گزارش مي

 داستاني استروايتي كه راوي آن، برون - پ

اين نوع از روايت دوم شخص را تنها فلودرنيك شناسايي كرده و البته او هـم ايـن نـوع را بسـيار     
رز بيـان و داسـتان   زدن تعمـدي مـ   شكن و تالشي پسامدرن براي بر همنادر، افراطي، نامحتمل، سنت

ي اين نوع روايـت ذكـر   اي كه فلودرنيك دربارهترين نكتهمهم). 222: 1993فلودرنيك، (دانسته است 
زيـرا در ايـن نـوع    . داستاني باشدتواند و نبايد برونكرده اين است كه راوي روايت دوم شخص، نمي

برقرار شود نه ميان دو دنيـا  روايت، عنصر خطاب وجود دارد و خطاب، بايد در يك سطح و يك دنيا 
. توانـد بـه مخاطـب داسـتاني خطـاب كنـد      از اين رو، راوي خارج از دنياي داستان نمـي . و دو سطح

هاي زيادي بـه روايـت سـوم   روايت، شباهت ةفلودرنيك همچنين خاطرنشان كرده است كه اين شيو
گويد ي مخاطب را به او مي»تو«محور دارد و در آن، يك راوي از دنياي خارج، داستانِ شخص مؤلف

  ). 446- 448: 1994فلودرنيك، (

                                                 
١- partially coincident narration (of narratee/ protagonist) 
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  كاركردهاي روايت دوم شخص

منتقـدان، قدرتمنـدي ايـن    . روايت دوم شخص، كاركردهاي ويژه و توان بااليي در خلق معنا دارد
 ةضمير خطـاب و بهـره بـردن از شـيو     هاي ويژهقابليت: اندشيوه از روايت را مرهون دو عامل دانسته

  .گووگفت
ضمير خطاب، ضميري ويژه است و بيشترين تأثير را بر مخاطب يا شنونده دارد؛ زيرا بـه شـكلي   

توانـد همـواره ميـان مخاطـب     ، مي»لغزندگي ارجاعي«اين ضمير، به دليل . كندمستقيم، به او اشاره مي
 –ك، ضمير خطـاب  در نوسان باشد؛ به تعبير فلودرني) در دنياي واقع(داستان  داستاني و خوانندهدرون

بـاز   –داستاني هم باشد و هيچ ارتباطي نيز با خواننده نداشته باشد حتي اگر مرجع آن شخصيتي درون
كنـد  دهد و توجه او را بيشتر از انواع ديگرِ روايت، بـه خـود جلـب مـي    اثر هشدار مي هم به خواننده

توانـد  گـذارد و مـي  ر خواننده تأثير مياز اين رو، اين نوع روايت، بيش از انواع ديگر، ب). 469 :همان(
  . او نفوذ كند بيشتر به اعماق روح و انديشه

وگوست كه سـبب مـي  گفت عامل ديگر در قدرتمندي روايت دوم شخص، بهره گرفتن از شيوه
البتـه   ؛)466 :همـان (گره بخورد  ،احساسي افراد ايفشود اين نوع از روايت، بيش از انواع ديگر، با ژر

وگو نيسـت؛  گيرد در اغلب موارد، از نوع رايج گفتويي كه در روايت دوم شخص انجام ميگوگفت
بلكه اين راوي است كه از زبان مخاطـب، حـرف    ،گويدبه اين صورت كه مخاطب، خود سخن نمي

امـا  . كندزند و بيان ميهاي او را حدس مي  دهد يا انديشهكند و خود، پاسخ ميزند؛ از او سؤال ميمي
وگو، حتي اگر مخاطب به صورت مسـتقيم هـم در آن شـركت    لودرنيك عقيده دارد كه فضاي گفتف

از سوي ديگر اين ويژگي، در خلق فضاي پسـامدرن  . نداشته باشد، فضايي صميمي و تأثيرگذار است
خـود را در جايگـاه   ) كه به دليل لغزندگي ارجاعي ضـمير دوم شـخص  (نيز مؤثر است؛ زيرا خواننده 

  . زندكند اين خود اوست كه روند خلق داستان را رقم ميدهد، حس ميرار ميمخاطب ق
شناسانه هايي از اين دست، مناسبت بسياري با فضاهاي روانروايت دوم شخص، با داشتن قابليت
كـه در   - هاي دوم شـخص، نـوع اول   از ميان انواع روايت. و پسامدرن داستان در روزگار معاصر دارد

تـر و توانـايي   كاركردهـاي معنـايي متنـوع    - مان و مخاطب، هر سه شخصيتي واحدند آن، راوي، قهر
هـا را بـه   هاي روحـي انسـان  تواند پيچيدگيشناسانه دارد و ميبيشتري در ايجاد فضاهاي خاص روان
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هاي منحصر به فرد اين فلودرنيك، ريچاردسون و دلكونت هر سه بر توانايي. خوبي به نمايش بگذارد
هاي زيـادي بـراي   ريچاردسون عقيده دارد كه نوع اول روايت دوم شخص امكان. انديد كردهنوع، تأك

زيـرا در ايـن شـيوه، راوي     ؛آوردها فـراهم مـي  هاي ذهن و روان شخصيتترين بخشنفوذ به دروني
 چيز آگاه است و همهممكن است بخشي از ذهن، آگاهي حافظه يا وجدان شخصيت باشد كه از همه

هاي زيادي را به يـاد او مـي  قهرمان، نكته - را به ياد دارد و در هنگام سخن گفتن با مخاطبخاطرات 
كند؛ گويي شخصيت قهرمان، شكاف خورده و از وجود او، صـداي ديگـري   آورد يا به او گوشزد مي

صـداي  «اين صداي ديگر كـه ريچاردسـون آن را   . يابدنمود مي» راوي«متولد شده است كه در نقش 
تـرين امكـاني اسـت كـه روايـت دوم      بـزرگ ) 23 :2006ريچاردسـون، (ناميده است » درونيكوچك 

هـا قـدم   تـرين زوايـاي ذهـن و روح انسـان    تواند به درونـي شخص در اختيار دارد و به كمك آن مي
برد تا خودش را استنطاق كند، بـا خـودش   گويي قهرمان داستان، صداي ديگري را به كار مي. بگذارد

  . زندگي خود بگردد ةشدهاي گموجو كند يا به دنبال بخشاطراتش را جستحرف بزند، خ

  هاي حافظتخلص در غزل

. غزل است 495) بر اساس تصحيح عالمه قزويني و دكتر قاسم غني(هاي حافظ شمار غزل
الب ج نكته. است غزل، داراي بيت تخلص 486غزل، بيت تخلص ندارد و  9از اين تعداد، تنها 

غزل، مدحي است؛ يعني حافظ، قالـب غـزل را    6تخلص، غزل بي 9توجه اين است كه از اين 
در كاركرد قصيده، استفاده كرده و ناچار به ذكر نام ممدوح به جاي نام خود، يا حذف نام خود 

  .  در تناسب با حال و هواي مدح شده است

  ديوان حافظهاي بدون تخلص در غزل: يك ةجدول شمار

  )غزل 9( ديوان حافظهاي بدون تخلص در غزل
  479/ 475/ 356/ 355/ 329/ 293/ 140/ 108/ 20ة هاي شمارغزل

از . غزل، حافظ نام خود را در بيت پاياني ذكر نكرده است 33غزل، در  486از مجموع اين 
و غزل، يك بيـت مانـده بـه آخـر؛ در د     25اين تعداد در يك غزل، نام شاعر در مطلع غزل، در 
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غزل، دو بيت مانده به آخر؛ در سه غزل، سه بيت مانده به آخر؛ در يك غزل، چهار بيت مانـده  
هـا،   در بسياري از اين غزل. به آخر و در يك غزل نيز شش بيت مانده به آخر آورده شده است

مـدح اختصـاص     اي در زمينه ز وي يا نكتهحافظ بيت آخر را به ذكر نام ممدوح يا بيان صفتي ا
هـا را بـا   جدول زير، اين غزل. ه و از اين رو، نام خود را پيش از بيت پاياني ذكر كرده استداد

    *.آنها دربرگرفته است ذكر شماره

  هايي كه بيت تخلص آنها، غير پاياني استغزل: 2 ةجدول شمار
يك بيت مانده  بيت اول

 به آخر
دو بيت مانده

 به آخر
سه بيت مانده به

 آخر
ه چهار بيت ماند

  به آخر
شش بيت 
  مانده به آخر

  
  غزل
284  
  

11/16/31/47/
49 /130 /171 /

193 /194  /
214 /245 /308 /
309 /319 /328 /
343 /361 /390 /
402 /413 /425 /
454 /473 /481 /

484 

 
  هايغزل
284  /421  

 
  هايغزل

12 /433 /462  

  
  غزل
153  
  

  
  غزل
362  

  

نام خـود   تشدر بيش از نود و هشت درصد از غزليا اين آمار حكايت از اين دارد كه حافظ
  . را ذكر كرده است

  هاي حافظانواع روايت دوم شخص در تخلص

دهد كه او تنها از روايت دوم شخص در بررسي تمامي ابيات تخلص ديوان حافظ نشان مي
ل و سـوم  ديگر، يعني روايت او بلكه از هر دو شيوه ؛روايت اين دسته از ابيات خود بهره نبرده

غـزل بـه    76غزل داراي تخلص در ديوان حـافظ،   486از ميان . شخص نيز استفاده كرده است
مجمـوع  . روايت سوم شخص سروده شده است غزل به شيوه 113روايت اول شخص و  شيوه

غزل، معيارهاي روايت دوم شخص رعايـت نشـده و ايـن     14در . رسدمي 189اين دو، به رقم 
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مانـده،  غزل باقي 283هاي دوم شخص محسوب كرد، اما در در شمار روايتتوان تعداد را نمي
  . دوم شخص است روايت به شيوه

  هاي حافظروايت اول، دوم و سوم شخص در تخلص ةكاربرد شيو: 3 ةجدول شمار

  روايت دوم شخص  روايت سوم شخص  روايت اول شخص

صدم  10/16(غزل  76
  )درصد

صدم  94/23(غزل  113
  )درصد

صدم  59/ 96( غزل  283
  )درصد

  )صدم درصد 40/ 04(غزل  189: مجموع هر دو شيوه
 

روايـت دوم شـخص پركـاربردترين نـوع روايتـي در       دهد، شيوهآمار نشان مياين كه چنان
از اين رو، ديوان غزليات حافظ، جايگاه مناسبي بـراي بررسـي   . ابيات تخلص حافظ بوده است

  .تخلص استروايت دوم شخص در بيت  ةشيو
  : در ادامه به بررسي انواع روايت دوم شخص در ابيات تخلص حافظ، پرداخته خواهد شد

 راوي، قهرمان و مخاطب، همگي يك شخصيت واحدند: نوع اول

روايت دوم شخص دانسته شده، در ديوان حـافظ نيـز كـاربرد     ترين شيوهكه رايج ،اين نوع
روايـت دوم شـخص    بيت تخلصي كه بـه شـيوه   283حافظ از مجموع . اي داشته استگسترده

  .درصد را به نوع اول اختصاص داده است 60غزل، يعني حدود  168پرداخته، تعداد 
  اشق شيداييــارك باد اي عـــشاديت مب  آمد    حافظ شب هجران شد، بوي خوش وصل 

  ) 3719، ص 493غزل (
جمع به صورت ضـمير متصـل،   مفرد يا (بيت، ضمير اول شخص  34از اين تعداد، تنها در 

دهد و حضور آشكار او را به به كار رفته كه مستقيما به راوي ارجاع مي) فعل منفصل يا شناسه
  :گذاردنمايش مي
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  شربتم بخوان ـة حافظ از آب زندگي، شعر تو داد شربتم          ترك طبيب كن بيا، نسخ
  )302، ص 382غزل ( 

   طلبيمخانه گشادي ـــز تا از در ميــــخي ـــظ        ـي حافــبر در مدرسه تا چند نشين
  )294، ص 368غزل ( 

كـه حضـور راوي بـا ضـمير اول      –بيت ديگر  134توجه اين است كه در  ةشايست ةاما نكت
باز هم راوي، نمودي آشكار دارد؛ به سخن ديگر هـيچ بيتـي را    -شخص نشان داده نشده است

برگردان باشد و راوي آن، تنها در يافت كه مصداق نوع آينهتوان هاي حافظ نميدر ميان تخلص
به اين دليل كه حافظ، در . بيند، در روايت حضور داشته باشدجايگاه چشمي كه رويدادها را مي

است و از ... مخاطبه با خود، در بيشتر ابيات، در حال نصيحت كردن به خود يا پيشنهاد دادن و 
  : مانند ابيات زير ؛ير اول شخص، حضور راوي، آشكار استاين روي، بدون نياز به ذكر ضم

  كني            داني كجاست جاي تو؟ خوارزم يا خجند تركان نمي حافظ چو ترك غمزه
  )191، ص 180غزل (

  ت رفت كار ـار باده نوش كه از دســـناچ رود           حافظ چو رفت روزه و گل نيز مي
  )225، ص 246غزل (

  قهرمان است/ اوي، شخصيتي جدا و مستقل از مخاطبر: نوع دوم

از مجمـوع  (درصد از ابيات تخلص دوم شخص خود  40بيت، يعني حدود  115حافظ در 
روايت بهـره بـرده و فـرد     ة، از نوع دوم اين شيو)ها، دوم شخص استبيتي كه روايت آن 283

آمار نشان . داستاني استندر اغلب اين ابيات، مخاطب، درو. ديگري را مخاطب قرار داده است
دهد كه مخاطب اصلي حافظ در اين دسته از ابيـات، معشـوق اسـت كـه در نقـش قهرمـان       مي

حضور اين معشوق در اين دسته از ابيات، بسـيار پررنـگ اسـت و از    . روايت ظاهر شده است
بيت، يعنـي نزديـك بـه     80بيتي كه روايت دوم شخص آنها از نوع دوم است، در  115مجموع 

اين معشوق گاه بدون ذكر نام و تنها با ضمير . درصد، معشوق مورد خطاب واقع شده است 70
  :يابد؛ ماننددوم شخص در كالم نمود مي



  147                              هاي حافظروايت دوم شخص در تخلص شيوه                        چهارم   چهل وسال 

  د          يعني از وصل تواش نيست به جز باد به دستــحافظ از دولت عشق تو سليماني ش
  )108، ص 24غزل ( 

صنم، دوست، جان و يار، براي معرفي معشـوق  اما گاه نيز حافظ از اسامي و عناويني چون 
  :بهره برده است

  اده استـــاتحادي است كه در عهد قديم افتـزيز          حافظ گمشده را با غمت اي يار ع
  )114، ص 36غزل (

حافظ با معشوقي اسـت كـه بـه     راز و نيازهاي عاشقانه اين دسته از ابيات، غالبا دربرگيرنده
او در  گذشته از معشوق و حضور گسترده. سته از ابيات ديوان حافظ استراستي قهرمان اين د

اي كه حافظ در اين اين ابيات خلق كرده است، گاه مخاطبان ديگري هـم در ايـن   دنياي خيالي
اند كه آنها نيز در كنار حافظ و معشوق، اجزاي ديگـر ايـن دنيـاي رنگارنـگ     جايگاه قرار گرفته

گو، نسيم سحري و نظم، نصيحت، ساقي، سست)عيسي صبا(باد صبا اند؛ مخاطباني چون خيالي
گويـد، از  شمار ابياتي كه حافظ در آنها با اين دسته از مخاطبان سخن مـي . ساكنان صدر جالل

  .   درصد است 13بيت يعني تنها  15بيت روايت دوم شخص نوع دوم، حدود  115مجموع 
) عـام (روي سخن با مخاطبي نامشخص يا فرضـي  مانده، بيت باقي 20ابيات، يعني  در بقيه

/ تـو  (داستاني بودن او به دليل لغزندگي ارجاعي ضمير خطـاب  داستاني يا بروناست كه درون
توانـد هـم   مانند ابيات زيـر كـه مخاطـب آنهـا مـي      ؛، چندان قابل اثبات يا تكذيب نيست)شما

  :ياي شعر او باشدداستاني و متعلق به دنشعر حافظ و هم فردي درون خواننده
  ز ورد نيمشب و درس صبحگاه رسيد       اب كه حافظ به بارگاه قبول      مرو به خو

  )223، ص 242غزل (
رنـگ در دنيـاي داسـتان    تواند شخصيتي فرعي و بسيار كـم در اين بيت، مخاطب حافظ مي

ي كـه در ضـمير   گويد، اما لغزندگي ارجاعباشد كه حافظ بدون اشاره به نام وي با او سخن مي
كند كه ممكن است ي مستتر در افعال اين بيت وجود دارد، اين تصور را در ذهن ايجاد مي»تو«

اما اثبات يا رد هر يك از ايـن  . شعر او باشد داستاني و شنونده يا خوانندهمخاطب حافظ، برون
  . دو نظر، كار دشواري است
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براي ارجاع به خود، به ) حافظ(واره راوي ديگر شود اين كه در اين دسته از ابيات، هم نكته
استفاده كرده، زيرا در اين بيت، ناگزير ) حافظ(جاي كاربرد ضمير اول شخص، از تخلص خود 

  : از ذكر نام خود بوده است
  كندتو شد حافظ ناشنيده پند         تيغ سزاست هر كه را درد سخن نمي ةغمز ةكشت

  )197، ص 192غزل ( 
  .دوم شخص در ابيات تخلص حافظ است بسامد كاربرد انواع روايت ةدهندشانهاي زير، نجدول

  كاربرد انواع روايت دوم شخص در ديوان حافظ: 4 ةجدول شمار

  )بيت 283(مجموع كاربرد روايت دوم شخص 
  روايت دوم شخص نوع اول

  صدم درصد 59/ 36بيت؛  168
  روايت دوم شخص نوع دوم

  صدم درصد 40/ 64بيت،  115

  هاي گوناگون روايت دوم شخص از نوع دومكاربرد شكل: 5 ةجدول شمار

مجموع ابيات روايت 
دوم شخص از نوع 

  دوم

= مخاطب
  معشوق

داستاني درون=مخاطب
صبا، (غير از معشوق
  ...)رقيب،

= مخاطب 
 ناشناس يا فرضي

 40/ 64بيت؛  115
  درصد

 69/ 56بيت؛  80
  درصد

 17/ 40بار؛  20  درصد 13/ 04بار؛  15
  درصد

  

= راوي(هـاي حـافظ، روايـت دوم شـخص نـوع اول      دهـد در تخلـص  نشان مـي  اين آمار
بيشترين كاربرد را داشته و در ميـان اشـكال گونـاگون نـوع دوم روايـت دوم      ) قهرمان/مخاطب

شخص، ابياتي كه مخاطب سخن حـافظ در آنهـا، معشـوق اسـت، از بسـامدي بـيش از ديگـر        
  . ردار بوده استهاي اين نوع روايت برخو شكل



  149                              هاي حافظروايت دوم شخص در تخلص شيوه                        چهارم   چهل وسال 
  كاركردهاي روايت دوم شخص در ديوان حافظ 

كـه  ) قهرمان/مخاطب= راوي(بر اساس آمار به دست آمده، نوع اول از روايت دوم شخص 
در ) درصـد  60حـدود  (ترين شكل اين نوع روايت است، بيشترين كاربرد را و رايج نوع اصلي

ترين كاركردهاي روايت دوم شـخص  و مهم ترينعالوه بر اين، اصلي. ديوان حافظ داشته است
از اين رو در ابيات تخلص حافظ، پيش و بـيش از همـه، بايـد    . نيز مربوط به نوع اول آن است

  . وجوي كاركردهاي اين نوع روايت پرداختبه جست
. گويـد دهـد و بـا خـود سـخن مـي     در اين دسته از ابيات، حافظ، خود را مخاطب قرار مي

ايـن  . از مدح گرفته تـا عرفـان و اخـالق   : وگو، متنوع استاين گفت موضوع سخن حافظ، در
روايت(هاي او بيت از تخلص 168ي كه در حدود »منِ دوم«حافظ يا » صداي كوچك دروني«

هـاي مختلفـي بـه    هاي گوناگون و چهرهگويد، لحن، با او سخن مي)هاي دوم شخص نوع اول
گر؛ زماني به تحسين و همدلي با او مـي زنشگر است و گاه سرگاه نصيحت: خود گرفته است

اين صداي درونـي، ابعـاد گونـاگون شخصـيت حـافظ را بـه       . كندپردازد و گاه او را تهديد مي
پرواي وي و از ژرفـاي  طنز او گرفته تا خودستايي بي طبعي و روحيهگذارد؛ از شوخنمايش مي

ني، گاه صبور و آرام است و گاه پرخـاش اين منِ درو. عرفاني تا بينش عميق انتقادي او انديشه
اي متفـاوت  هاي اين منِ دروني، حال و هـوا و چهـره  ها و لحنتنوع چهره. كنندهگر و سرزنش

  . به ابيات تخلص حافظ بخشيده كه تنوع و رنگارنگي شايان توجهي دارد
لي عمـده و اصـ   توان دو چهرههاي گوناگون صداي كوچك دروني حافظ، مياز ميان چهره
) اي برتر از خود حافظ قـرار دارد كه در مرتبه(صداي دروني خردمند و آگاه :  را شناسايي كرد

  ).اي مساوي با حافظ قرار داردكه در مرتبه(و صداي دروني دوست و همدل 

  )اي برتر از حافظدر مرتبه(صداي دروني خردمند و آگاه 

گويـد و نسـبت بـه او،    او سخن ميدر اين چهره، صداي دروني حافظ از جايگاهي برتر با 
ترِ حافظ، از جايگاهي برتـر، او  در اينجا، منِ دروني عاقل. بيشتري دارد آگاهي و خرد و تجربه

براي انتقـال  . گذاردي خود را با او در ميان ميدهد و آگاهي و علم و تجربهرا مخاطب قرار مي
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دو شخصيت متفـاوت آشـكار مـي    اين آگاهي و دانش به حافظ، صداي دروني اغلب در چهره
دوست و همراهي كه  ةكند؛ و ديگر، چهرشخصيتي بيگانه كه امر و نهي مي نخست چهره: شود

  .مشاور آگاه و اندرزگوي حافظ است
 )ي خردمند(امر كننده و نهي كننده  چهره. الف

گويـد  سخن مي امر و نهي، با حافظ اين صداي دروني، در تعداد زيادي از ابيات تخلص، به شيوه
لحن اين اوامر و نـواهي در تمـام ابيـات يكسـان     . كندو او را به انجام دادن يا ندادن كاري ترغيب مي

     :نيست؛ گاه جدي و سختگيرانه است و گاه، رنگ و بوي خيرخواهي دوستانه در خود دارد
  خبر شود ه باد صبا راـش ارنــسر زلفش به دست توست         دم درك ةحافظ چو ناف    

  )216ص  ،226غزل ( 
  شان كنند ـنه رخــحت آيـــو صبــتا چ   شب         مـــظ ز آه نيـــش حافـــسرمك

  )200، ص 197غزل (
  : كنداوامر و نواهي اين صداي دروني، مفاهيم گوناگون زير را بيان مي

 )بار 60(عرفان و اخالق  - 

و اخالقي را در قالب امر و نهي مطـح كـرده،   شمار ابياتي كه حافظ در آنها، نصايح عرفاني 
نخسـت را در ابيـات تخلـص حـافظ،      در مقايسه با ديگر موضوعات، بسيار زياد است و رتبـه 

در بسياري از اين ابيات، همين لحن آمرانه، كه سختگير و جدي اسـت و همـواره در   . داراست
  :ير مضاعفي همراه كرده استها و پندهاي او را با تأثپي هشدار دادن به حافظ است، آموزه

  به درد عشق بساز و خموش كن حافظ      رموز عشق مكن فاش پيش اهل عقول
  )257، ص 306غزل (

  المي نفرستادــامي به غــاه پيــر شـــگ      ادب باش كه واخواست نباشد حافظ به       
  )150، ص 109غزل (
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 )بار 7(مدح  - 

ي سابقه داشته كه شاعر، براي توصـيف يـا بزرگداشـت    اين شيوه، از ديرباز در قصايد مدح
هـاي خـويش، خـود را    ممدوح، خود را خطاب قرار دهد، به خود نهيب بزند يا به دليل كاستي

در اين ابيات، صداي دروني حافظ با امر و نهي به او، در پي يادكرد نـام ممـدوح   . سرزنش كند
  .يا توصيف و مدح وي برآمده است

  روده كار تو از ناله ميــــافل مشو كــــغ سلطان غياث دين        وق مجلس حافظ ز ش
  )215، ص 225غزل ( 

 )بار 14(انتقاد اجتماعي و طنز  - 

روايت دوم شخص  هاي موجود در شيوهيكي از مفاهيمي كه حافظ، براي بيان آن از قابليت
ز موارد، آنهـا را بـا رنگـي از    اي برده، انتقاد اجتماعي است كه وي در بسياري اهوشمندانه بهره
حافظ براي بيان معايب اخالقي مردمان روزگار خود و فـاش  . طبعي نيز همراه كرده استشوخ

كه نسبت بـه ايـن معايـب آگـاهي      –كردن دردهاي اجتماعي آن دوران، از صداي دروني خود 
قهرمـان دنيـاي    استفاده كرده است؛ اما ابتكار حافظ در اين است كـه او خـود را   –كاملي دارد 

اين موارد بـه خـود    خطاب صداي دروني حافظ در همه. ها قرار داده استها و ناراستيكاستي
كوشد با اين شيوه و به تنهايي، بار تمام معايـب اخالقـي و اجتمـاعي را بـه     اوست و حافظ مي

  .دوش بكشد
   مبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ        كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدن

  )308، ص 393غزل (
  ياز كرد ـدا ز زهد ريا بي نـــا را خــــم حافظ مكن مالمت رندان كه در ازل         

  )164، ص 133غزل (



 چهارم شمارة                                  )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                    152 

 )   بار 8(خودستايي  - 

يكي از كاركردهاي خاص و منحصر به فرد روايت دوم شخص ابيات تخلص حافظ، تمجيدها و 
حافظ در خودستايي، دستي پرتوان دارد و . اوستهاي صداي دروني حافظ از قدرت شاعري تحسين
ي شود، اما بهـره بـردن از شـيوه   هاي درخشاني از ابيات زرين خودستايانه در ديوان او يافت مينمونه

و نـه خـود    –روايت دوم شخص و مطرح شدن اين تمجيد و ستايش از زبان صداي درونـي حـافظ   
ديـوان   گذارد كه با اين روش، ابيات خودسـتايانه ش ميهنر حافظ را در اين ابيات به نماي - بيروني او

مطرح كرده است تا در حد امكان، بـه   - كه همان خود دروني اوست –خود را از زبان فردي ديگري 
ترين ترين و بديعشايد بتوان اين كاركرد را، ابتكاري. شكلي غيرمستقيم، مهارت شعري خود را بستايد

  .     ه در ديوان حافظ به خوبي به كار گرفته شده استكاركرد روايت دوم شخص دانست ك
  تـراف اســـه قالب شهر صــاه دار كــخموش حافظ و اين نكته هاي چون زر سرخ           نگ

  )118، ص 44غزل (

 ) ي خردمند(مشاور و اندرزگو  دوستانه ةچهر

شود كه ديگر با او بيگانـه  ديگري پديدار مي در اين دسته از ابيات، صداي دروني حافظ در چهره 
امر و نهي نيز هست، حـال و هـواي    اي دوستانه دارد و كالم او با اينكه دربردارندهنيست؛ بلكه چهره

اما در اين دسته از ابيات، همچنان صداي دروني از نظـر علـم و آگـاهي، در    . دوستانه و دلسوزانه دارد
  .رسدبيت مي 18ديوان حافظ به شمار اين ابيات در . اي برتر از حافظ استمرتبه

  و ببستــي وضــدل ب عبهـــاحرام طوف ك          كه عشق نورزيد و وصل خواست  حافظ هر آن
  )111، ص 30غزل (

  صداي دروني دوست و همدل  

اي باالتر از او قرار ندارد و پيوسته، علم و دانش در اين چهره، صداي دروني حافظ ديگر در مرتبه
در اين كاركرد، صـداي  . كندخود را با امر و نهي يا اندرز و نصيحت، به حافظ منتقل نمي و اطالعات

كند، گاه او را دلداري مـي گاه از او تمجيد و تعريف مي: دروني حافظ، لحني نزديك و صميمانه دارد



  153                              هاي حافظروايت دوم شخص در تخلص شيوه                        چهارم   چهل وسال 

بـا   درددل كردن اين صـداي درونـي  . كندكند و گاهي نيز خود با او درددل ميدهد، گاه سرزنشش مي
زيـرا  . حافظ، شكل بديع و ابتكاري ديگري از كاركردهاي روايت دوم شخص در ديوان حافظ اسـت 

گويد و مـواردي  در اغلب موارد، اين صداي دروني، وجدان يا ضمير آگاه فرد است كه با او سخن مي
ه حافظ بيرونـي  كند، اما حافظ در اين شيوه نيز ابتكار به خرج داده و گارا به او گوشزد يا يادآوري مي

در ادامه فهرستي از اشكال مختلف اين كاربرد، . گ صبور صداي دروني وي كرده استو واقعي را سن
  :شودبه همراه مثال و بسامد كاربرد آنها در ديوان حافظ ارائه مي

 )بار 9(تعريف و تمجيد از شعر حافظ  - 

  اف روم و ريحافظ حديث سحرفريب خوشت رسيد        تا حد مصر و چين و به اطر
  )329، ص 429غزل (

 )بار 20(سرزنش و تهديد  - 

  اي، يعني چه؟ر نپرداختهـــانه از غيــــخ     ـار     حافظا در دل تنگت چو فرود آمد ي
  )324، ص 420غزل (

 )بار 3(گرمي دادن و اميدوار كردن دل - 

  رياد باغبان داري؟اله و فــــه غم ز نــــچ بري حافظ      چو گل به دامن از اين باغ مي
 )340، ص 445غزل (

 )بار 15(درددل كردن   - 

  ا حافظ كه تا خود را به ملكي ديگر اندازيمـبي    ورزند در شيراز   خواني نميسخنداني و خوش
 )298، ص 374غزل (

 )بار 14( همدلي  - 

  با صبا گفتيمدعهدي گل گويي حكايت ـز ب            تو آتش گشتي اي حافظ ولي با يار درنگرفت    
  )295، ص 370غزل (

متعلـق بـه   )  درصد 63/ 70بار؛  107(دهد بيشترين بسامد متفاوت نشان مي ةاين دو چهر ةمقايس
 اي برتر از خود حـافظ قـرار گرفتـه؛ امـا چهـره     خردمند صداي دروني حافظ بوده كه در مرتبه چهره

آمـار بـاالي   . به كار رفتـه اسـت  ) صددر 36/ 30(بيت  61دوست و همدل با بسامدي بسيار كمتر در 
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خردمند و برتر و امر و نهي كننده به خود گرفته، بيش از همه  ابياتي كه منِ دروني حافظ در آنها چهره
وسيع حافظ از كاركردهاي اين نوع روايت در جهت انتقال مفـاهيم مـورد نظـر او بـا      نشان از استفاده
در بسـياري از ايـن دسـته از ابيـات، خـود را مؤاخـذه و        طبعي و كنايه دارد؛ زيرا حافظچاشني شوخ
دهد كه اين رويكـرد، ابـزاري بـراي    كند و خطاهاي بسياري را عامدانه به خود نسبت ميسرزنش مي
رسد در اين دسته از ابيات، مـنِ  از اين رو، به نظر مي. ها و انتقادهاي او فراهم كرده استبيان اعتراض

دوم، كه صداي دروني حافظ با بيـاني نـرم و    به عكس، در چهره. نداردحقيقي حافظ، چندان نمودي 
رسـد در  به نظر مـي . توان پيدا كردتري از منِ دروني حافظ ميگويد، ردپاي روشندوستانه سخن مي

ها ها، نااميديگرفتگيها، دلشكستگياين دسته از ابيات، حافظ نقبي به درون خود زده و صميمانه، دل
از اين رو، ايـن دسـته از ابيـات بـا كاركردهـاي اصـلي       . ي خود را به نمايش گذاشته استهاو شادي

 –البته نه چنـدان گسـترده    –روايت دوم شخص انطباق بيشتري دارد و زواياي پنهان روحي شاعر را 
  . دهدنشان مي

  گيرينتيجه

د فلودرنيـك،  كـاربرد روايـت اسـت كـه منتقـداني ماننـ      هاي كـم روايت دوم شخص، يكي از شيوه
كـه بـر عنصـر     ،براي اين شيوه از روايـت . اندريچاردسون و دلكونت، به شناسايي و بررسي آن پرداخته

: خطاب استوار شده و در آن به جاي راوي، تأكيد بر مخاطب است، دو نوع مختلف شناسايي شده است
يت واحدنـد؛  روايت دوم شخص نوع اول كه در آن، راوي و قهرمان و مخاطب، هـر سـه يـك شخصـ    

در نـوع  . قهرمـان اسـت  / روايت دوم شخص نوع دوم كه راوي آن، شخصيتي جدا و مستقل از مخاطب
    .داستاني باشدداستاني يا بروندوم، راوي ممكن است درون

غزل يعني نزديـك   283غزل داراي تخلص،  486دهد از ميان نشان مي ديوان حافظبررسي غزليات 
ديـوان  روايتـي را در   ت دوم شخص سروده شده است كه اهميت ايـن شـيوه  رواي درصد به شيوه 60به 

بيت بـه   115روايت دوم شخص نوع اول و  بيت، به شيوه 168از اين تعداد، . گذاردبه نمايش مي حافظ
روايت، بررسـي ابيـاتي    كاركردهاي اين شيوه همچنين در زمينه. روايت نوع دوم سروده شده است شيوه

دهد صداي درونـي حـافظ در   نشان مي ،م شخص نوع اول در آنها به كار گرفته شده استكه روايت دو
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صداي دروني خردمند و آگـاه؛ صـداي درونـي    : دو چهره و شخصيت گوناگون خود را نشان داده است
كند و گاه لحني دوسـتانه بـه خـود مـي    نخست، اين صدا، گاه امر و نهي مي در چهره. دوست و همدل

. داي دروني دوست و همدل، همواره نزديك به حافظ و همراه اوست و لحني صميمانه داردگيرد؛ اما ص
خردمند و با بهره بردن از كاركردهاي روايت دوم شخص، بـه خـوبي    در مجموع، حافظ به كمك چهره

دوست و همدل،  اما در چهره. موفق به طرح و بيان انتقادات اجتماعي و ستايش شعر خويش شده است
  .  اي خود را نشان داده استسات دروني شاعر و منِ دروني و حقيقي خود، تا اندازهاحسا

  ها يادداشت

  .ها بر اساس تصحيح عالمه قزويني و دكتر غني ذكر شده استشمارة تمامي غزل* 
خالصي از تخلص؛ داليل تخلص نبودن خاموش در «اي به نام توان به مقالهها مياز ميان اين پژوهش - 1

ـات و   دانشكده مجله 47 پور اشاره كرد كه در شمارهحسين علي نوشته) 1385(» ان غزليات موالناديو ادبي
ـاج    «: ديگـر  همچنين دو مقاله. صفهان به چاپ رسيده استعلوم انساني ا » بررسـي تخلـص در غـزل ابته

ـبك شناسـي    هاي نقد ادبي و پژوهش ةسوم از مجل از مرتضي رشيدي آشجردي كه در شماره) 1390( س
ـاي نظيـره  بررسي تخلص در غزل« چاپ شده و مقاله ـته ) 1389(» بازگشـت ادبـي   وار دورهه زهـره   نوش

  . فنون ادبي به چاپ رسيده، درخور ذكر است دوم مجله احمدي پوراناري و همكاران كه در شماره

بنامهكتا  

با تعليقـات و حواشـي عالمـه محمـد     . تصحيح قزويني ـ غني . ديوان حافظ). 1371. (حافظ، شمس الدين محمد
 ). چاپ چهارم(اساطير : دار تهرانبه اهتمام ع ـ جربزه. قزويني

  .انتشارات ناهيد: تهران. ، به كوشش بهاءالدين خرمشاهيكليات سعدي). 1375. (سعدي، مصلح الدين
، صـص  32ا، بخـار ). هانگاهي به تخلص(شناسي اجتماعي شعر فارسي  ن   روا). 1382. (شفيعي كدكني، محمدرضا

46 - 66. 

 - 51، صـص  8. ادبي هاي پژوهش. »ارزش تخلص و كاربرد آن در شعر حافظ «).1384. (محمدي آسيابادي، علي
74. 
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