حافظ :پسامدرنِ سدة هشتم



فاطمه زمانی

*

کنرام تخصصی شبان و ا باات فا سیت انشگاه سةنان

محمد رضايی
اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه سةنان

م

پسامد ناسم و يدگاه کلی وج

ا  :يدگاه اول آن ا منعلق به و تا يخی

خاصی می اند و يدگاه و آن ا هةچ ن سبک هنرم و ا بی مینگر  .مطابقِ يدگاه و ت
هر اثرم که اش ساخنا و فر آثا پسامد نت مانند عد انسجا ت عد قطعاتت ناباو م به
ا باادت

فرا وايتهات عنصر وج اناسیت طنا و آيرونیت نقاضهگ يی و بانامنناتت برخ

پستمد ن اةر ه میا  .اش آنجا که ساخنا اكنیت طنات نقاضهت اعنراض به کالن وايتها
و ...اش ويژگیهام سبكی مسلّم غالاات حافظ استت اين فرض تق يت میا
سبک پسامد ن برخ

ا است .بنابراين با ت جه به يدگاه و ت نگا نده

که حافظ اش
مقالة حاضر

سنجز غالاات حافظ با تكاه بر ويژگیهام سبكی مكنب پستمد ن ا پاز وم قرا ا ه
است .بر اسا نناجة اين بر سی اايد بن ان گفت اش ماان ااعران کالساک ايران حافظ تنها
ااعرم است که نه هةچ ن ن يسندگان عصر حاضر با تكاه بر خ آگاهی پسامد نیت بلكه با
تكاه بر ن عی ناخ آگاهی پسامد نیت به ساخنا اكنی مؤلفههام بالغی و سناا با

مطلقانديشیهام عصر خ يز برخاسنه و ااهكا پسامد ن و ان خ يز ا خلق کر ه -
است.
واژههاي كلیدي :پسامد ناسمت نقاضهگ يیت بانامنناتت عد قطعاتت غالاات حافظ.

* ن يسند مسئ لf.zamani@semnan.ac.ir :
تا يخ يافت4091/7/27 :

تا يخ پذيرش4091/42/47 :
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 .6مقدمه
بیاک غال اات حافظ يكی اش اشآمااترين من ن ا بی کالساک فا سی است که با
گذات باز اش از قرن اش شمان سرايز آنت هةچنان با سط ح انديشگانی
(ايدئ ل ژيک) هر عصر قابل تفسار است .اين مسئله باز اش هر چاا حاصل اسنقالل
معنايی هر يک اش اباات غالاات ومت وج ه کنايی و ساشههامهام چندمعنايی (ايها )
کال او و ترکاب جهانبانی اسالمی با ماراث فلسفههام هندم و ايرانی و تفكر ي نانی
و مسایی است .بنابراين اگر بخ اهام غالاات حافظ ا با معاا هام شيبايیاناسی قرن
حاضر بسنجامت بدون اک هةچ ن ه فةان و مَلِپس که تلقی شمانبندمادهام اش
و ان پسامد ن نداانهاند (پايندهت  04 /0 :4094ت )00ت وم ا میت ان اش منفكران
پسامد نی عصر خ

انست .عد انسجا و ا تباط ط لی ابااتت عد قطعات معنا و

چنداليهام ب ن آنت چندصدايی ب ن يک غالت فرو يخنن کالن وايتهام مذهبیت
ا ائة تص يرم طناآماا و سخرهوا اش ص فیت نقاضهگ يی آثا پاز اش خ ت تغاار
معنايی بانامننهات حض

ااعر

عالَم وايت اعرم خ يز ( و باطل)ت تص يرم

چندبعدم که وم اش قهرمانان اعرشت مانند ندت قلند ت پار مغانت مغبچهت ص فی و
مینسبت ترسام می کند و ناا فضا و شمان َو انی وايت

غالااتز که گاه ملک و

ملك ت ا بههم پا ند میشند و گاه ِير مغان و کنشت ا کنا مسجد مینهدت ااعا
وم ا بساا به وايتهام پسامد نی نا يک میکند.
 .2پیشینة تحقیق
تاکن ن آثا تیقاقی ا شاةندم

با

اخصات حافظت اوضاع و اح ال سااسیت

اجنةاعی و تا يخی عصر وم و ناا اروح منعد بر ي ان غالااتز بهنگا ش
که خا ج اش م ض ع بیث اين مقاله است .اما

آمده

سالهام اخار هةگا با جريانهام

نقد ا بیت ساخنا و مین ام غالاات حافظ هة ا ه م ض ع تیقاق و تفیص مننقدان
ب ه است .برام نة نه به اين مقاالت ااا ه میکنام« :پا ند ساخنا م و انسجا
عة م

غالهام حافظ» اش مناژه عبداللهی؛ «هرمن تاک و حافظ» ن انة

میةدحسان میةدم و حةارا شمر م؛ «تیلال انسجا و پا سنگی

غالی اش حافظ
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شباناناسی نقزگرا» ن انة تقی پ نامدا يان و طاهره ايشانی؛

«پساساخنا گرايی و عرفان حافظ» به قلم مهرم تلخابیت «بانامننات قرآن و حديث
ااعا تعلاةی حافظ ااراشم بر اسا
يگران؛ «طنا
ساشم

نظريههام ناقدان ا بی» اش احةد خ اجهايم و

ااعا حافظ» ن انة عبداالمار چنا مت «ساخنا اكنی و نامیدو
وحانی .مرو م بر تیقاقات مذک

ااعا حافظ» اش آناهانا پ مند و مسع

نشان می هد اگرچه میققان به معناگريام و ساخنا گسسنهنةات طنا و آيرونیت
بانامننات و فلسفة وج اناسی ااعا حافظ ااا ه کر هاندت هاچ يک اش آنان به اين
ويژگیها اش يدگاه شيبايیاناسی آثا پسامد ن تةرکا نداانهاند.
اين مقالهت نگا ندگان بدون اينكه اعاة پستمد ن ب ن حافظ ا اانه بااندت
ک اادهاند ااعا وم ا بر پاية مؤلفههام ساخنا م و مین ايی آثا پسامد ن بكاوند و
با تكاه بر نقد خ انندهمی ت خ انشی جديد اش غالاات او ا ائه هند.
با اصطالح پسامد ناسم و

الش است پاز اش پر اخنن به اصل م ض عت اندکی
ويژگیهام آن ت ضاح هام.

«پسامد ناسم» اصطالحی ناست که بن ان تعريف واضح و وانی اش آن به ست
ا  .اين اصطالح ا نخسنان با

هة  4374نقاای انگلاسی بهنا جان واتكانا

برام ت صاف نقاایهايی بهکا بر که بهاعنقا اوت تكناكی پاشرفنهتر اش تابل هام
نقااان امپرسا ناست فرانس م مانند کل م نه يا آگ ست ن آ اانند .بدين ترتابت
پسامد ناسم
نگا مشه

سال 4909ت آ نلد ت ينبیت تا يخ-

ابندا بهمعنام پساامپرسا ناسم ب .

انگلاسیت اين نظر ا مطرح کر که نظم ب ژوايی

هفدهم قدمت اات و و
پسامد ن» ا ه است.

مد ن ا بهوج

سال 4917ت برنا

غر

آو ه ب ) جام خ

(که اش قرن
ا به «عصر

وشنبرگت تا يخنگا فرهنگی امريكايیت

اظها کر که ساطر فناو م و پادايز فرهنگ ت هام و هةسانی جهانی (پديدهام که
امروشه آن ا «جهانی ادن» مینامام)ت چنان تغاارم

جامعه بهوج

بايد جامعه ا پسامد ن ناماد (پايندهت  14 :4094ت  .)10اِبرما
پسامد ن ا به اا

ايج

آو ه است که

فرهنگ اصطالحات ا بیت

ا باات و هنر بعد اش جنگ جهانی و اطالق می هد و

پادايز آن ا تیت تأثار ع امل سااسی ت اجنةاعی هةچ ن نظامیگرم

آلةان
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ناشمت ويرانگرم بةب اتةی

ژاپنت ناب م طباعت

جةعات می اند (تدينیت .)20 :4033

اهرها و افاايز بی وية
4

0

2

تباين با يدگاهت لا تا ت هاچن ت ت ينبی و

جاةسن 0و ساير نظريهپر اشانی که اسننباطی تا يخی و شمانبندماده اش پسامد ناسم
ا ندت گروه يگرم اش نظريهپر اشان اسندالل میکنند که پسامد ناسم ناظر به يک و
تا يخی (صرفاً هة  4914به اين س ) ناست .اش نظر ايشانت پسامد ناسم پديدهام
چرخهام (ا وا م) است .تا يخ فرايندم تکخطی ناست؛ بلكه تكرا م اش مؤلفههام
ثابت يا نگرشهام بناا ين

ج امع بشرم است .ه فةان 1آثا ما کی و سا 1ت

م نننی7ت سرواننس 3و اكسپار و بساا م يگر اش ن يسندگان مشه

سدههام پاز ا

واجد ويژگیهام پسامد ن می اند (پايندهت  .)04 :4094سايةن مَلِپس 9ناا

مخالفت با

تلقی و هام و شمانبندماده اش پسامد نت اسندالل میکند که مانی مانند فرنكشناين
ن انة مرم الی ( )4343به هةان انداش مانهام مننشراده

اواخر قرن باسنم يا

اوايل باستويكمت پسامد ن است (هةانت  .)04با اين حالت چه کسانی که به پسامد ن
بهعن ان پديدهام تا يخی مینگرند و چه آنهايی که پسامد ن ا ن عی سبک هنرم و
ا بی می انندت ويژگیهايی مشنرک برام آن برمیاةا ند .مهمترين ويژگیهايی که
نظريهپر اشان برام پستمد ناسم
وج اناسانهت بینظةی شمانی

ا باات قائل ادهاندت عبا تاند اش :مین ام
وايت ويدا هات اقنبا ت اشهمگساخنگیت تداعی

نامنسجم انديشههات پا ان يا يا اافنهگ نگیت و باطلت اخنالل شبانیت نداانن طرح يا
پی نگت باشمهام شبانی و اكلیت عد قطعاتت پراکندگی و عد مرکايتت نب
خ

يا

ا نديدنت غارقابل وصف يا بااننشدنیت ترکابت کا ناوالاسم يا اارت اارت

مشا کتت تناقضت جابهجايیت فقدان قاعدهت شيا ه ومت اتصال ک تاهت باشنةايی سلطة
ايةاژها (تصاوير)ت باشنةايی فروپاای فرا(کالن) وايتهات آاكا

کر ن تصنعت

نقاضهپر اشمت بانامنناتت ه يت چهلتكه و اشبان فنن ه يت فر مت تغاارات شاوية
يد و اومت انساناتش ايی اش اخصاتهام اسنانت تقلاد تةسخرآماا اش من ن ا بی و
غارا بی قديةیت ا ائة فهرستهام بیمعنا اباه به منن يک وِ
ژانرهام عامهپسند ( .ک :تدينیت 23 :4033؛ ووت .)77 :4094

يا جا و و اسنفا ه اش
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با ت جه به آنچه با سطح بالغی و انديشگانی آثا پسامد ن باان ادت بدون اک
غالاات حافظ نه اخنالالت شبانیت نه ااكال پا ان يا و اافنهگ نگی و نه فهرستهام
ناست .اما اقنبا

بیمعنا مشه

فراوان وم اش ي انهام اعرم پاشاناانت آيرونی و

طناهام ظريف اجنةاعیت اشهمگساخنگی ص م غالااتت نقاضهگ يیت باشآفرينی
ع الم يگر و تأمل

مسائل حلنشدنی شندگیت تأکاد بر ناکا آمد ب ن فرا وايت شهد

و اننقا اش تص ف

سد

وغان اش وم چهرهام منیصربهفر و ه ينی ابها آماا

هشنم هجرم آفريده که باز اش هر چاا يا آو هنرمندان انقالبی پسامد ن علاه
مد ناسم قرن باسنم است که عد قطعات و تشكاک واقعات اعا اصلیاان ب .
بنابراين با

يگر تأکاد میا

نگا ندگان بیآنكه اعاة پستمد ن ب ن غالاات

حافظ ا اانه بااندت خ انشی ن اش ااعا وم بر اسا

ويژگیهام سبكی و هنرم

آثا پستمد ن ا ائه ا هاند.
 .6 -9عدم انسالام
ن يسندگان پسامد ن به يكپا چگی و تةامات اسنانهام سننی بدگةاناند؛ تا جايی که

جان ه کس 44عناصر اسنان يعنی پی نگت اخصاتت شمانت مكان و

ونمايه ا

اةنان واقعی مان می اند .فرجا هام چندگانه و تداعی نامنسجم انديشه اش مهمترين
اگر هايی است که آنان برام برهم ش ن يكپا چگی و فهم بی

سر من ن اسنانی

بهکا میبرند (ل ئاست  33 :4030ت  .)92وساخت گسسنهنةا و عد انسجا ط لی اباات
غالاات حافظ اش هةان شمان م
م

ت جه معاصرانز ب ه و گاه حكايتهايی ناا

اين

ساخنهوپر اخنه اده است « :وشم ااه اجاع به شبان اعنراض خ اجه حافظ ا

مخاطب ساخنهت گفت :هاچ يک اش غالاات اةا اش مطلع تا مقطع بر يک عن ان واقع
نشدهت بلكه اش هر غالی سه چها بات
و يک و بات

صفت میب

تعريف ارا

است و و سه بات

تص ف

» (غنیت  .)444 /4 :4017اش میققان معاصر ناا خرمشاهی

( )441 :4070به عد ت الی و انسجا معنايی اباات غالاات وم ااا ه کر ه است .گاه ناا
کسانی هةچ ن اامل ( )4034ک اادهاند با نشانهگذا مت ت الی منطقیترم اش اباات
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غالاات حافظ ا ائه هند .برخی میققان ناا فضام چندگانة شا گاه ااعر (ااراش) که
«شهد و عرفان و ندم و فننهج يی پهل انان و کل ها» ا ت أمان اانه استت تداعی
معانی ق م و منن ع ماراث ا بی و فرهنگی
ذهن و ضةار او ( .ک :ش ينک

ذهن حافظ و نف ذ ساخنا س

قرآنی

ت 9 :4079؛ پ نامدا يانت 41 :4032؛ خرمشاهیت )02 :4070

ا اش ع امل عد انسجا غالااتز انسنهاند .لاكن بهگةان نگا ندگان اين پژوهزت آن
گ نه که خرمشاهی ( )00 :4070معنقد استت قطع به يقان حافظ به عد ثبات و انسجا
معنايی ااعا ش آگاهی و تعةد اانه و اشهةان وم اش اصطالح «نظم پريشان» اسنفا ه
کر ه است:
حافظ آن ساعتکه اين نظم پريشان مین ات

طايتر فتكرش بته ا ااناتاق افنا ه ب
() 233 /242 :4094

هةچنان مخالفتهام معاصران حافظ با عد يكپا چگی اباات غالهايز اللت بر
خروج او اش م اشين بالغی عصر خ

اانه است .بنابراين آگاهی حافظ به عد

يكپا چگی اباات غال و خروج وم اش «هنجا هام سننی و غريبساشم است که منجر
به ايجا سبكی منیصربهفر » (اةاسات )202 :4090

غالااتز اده است .اكی ناست

که حافظ با انگااههام پسامد نی ن يسندگان معاصر به يكپا چگی و وحدت مضة ن
غال نةیا

؛ اما بیتر يد به کا آمدم آن بدگةان است که ست به آفرينز غالی

چندمضة نی میشند .اشاين وست که بايد گفت غالاات حافظ هةچ ن آثا هنرمندان
پسامد ن «اص الً اش ق اعد پاشان تبعات نةیکند و نةیت اند بر حسب حكةی
تعاانکننده م

قضاوت قرا گار » (لا تا ت 4990الف34 :ت به نقل اش میةدپ ت .)14 :4073

به لال هةان ساخنا نامنسجم است که
طبقهبندم مرس

سنهبندم م ض عی غالااتت عالوه بر

عا فانه و عااقانهت اش اكل يگرم با عن ان عا فانه ت عااقانه يا

کر هاند .حنی بر اسا

هةان تقسام بندم ناا اباات غالاات او

قرائت بهاا منعا ف سر باش میشند .برام مثال غال شير که

برابر تالش برام

اةا غالهام عا فانه

استت تداعیهام ذهنی مكر خ اننده ا اش يافت مسنقام معانی باشمی ا :
اات ش باگانه تةنتا میکر

سالتها ل طلب جا جتم اش ما میکتر

آنچته خت

گ هرم کا صدف ک ن و مكان بارون است

طلتب اش گتةشتدگان لتب

يتا میکر
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وش

کاو بته تأياتد نظتر حتل معةتا میکر

گفنم اين جا جهانبان به ت کی ا حكام

گفتت آن وش کته ايتن گنبد مانا میکر

باتدلی

او نةتی يتدش اش و خدايتا متیکر

هةته احت ال خدا بتا او بت

اين هةه اعبدهم خ يز که میکر اينجا

سامترم پاتز عصتا و يتد باتضا میکر

گتفت آن يتا کتاو گتشت ستر ا بلنتد

که اسرا ه يدا میکر

فاتض وحالتقد

جترمتز اين ب

ا بتاش متد فترمتايتد

يتگران هتم بتكنند آنچه مسایا میکر

گفنتةز سلسلتة شلتف بتنان اش پی چاست

گتفت حتافظ گتلهام اش ل اادا میکر
()400 /490 :4094

اين غال اش ماانة گفتوگ م اوم با اخصی نامعل
چها ت

وايت

کةال انسجا

پاز می و

و

اروع میا  .تا بات
اوم اش مشكل خ يزت

جستوج هام چندينسالهاش و فنن نا پار مغان با وايتان م نامعل
بات پنجم و اشم

میگ يد؛ اما يکبا ه

سخن

سار طباعی وايت وقفهام ايجا میا

و اوم خاطر گفتوگ با پار مغان ا لیظهام ها میکند و گرفنا جريان ساال ذهن
و تةايالت

میا

پار مغان باشمیگر

ونیاش ا واگ يه میکندت آن گاه به ماجرام گفتوگ م خ

با

و به باان عةدهترين نظرية او (باانناادنی ب ن حقايق) اکنفا

می کند و به آخرين پرسز اوم /ااعر

با

سلسلة شلف بنان پاسخی نامنعا ف

(اادايی ل) می هد .بدين ترتابت کشف و باشساشيی بخزهايی اش وايت که
تداعیهام ذهنی مكر
چندگانه

اوم سبب حذف آنها اده استت هةچ ن فرجا هام

وايتهام پسامد نت برعهد خ اننده نها ه میاده است .هةچنان جريان

ساال ذهن و آيرونیهام م قعانی (پاسخ غارمنعا ف به پرسز) که
يگر غالاات حافظ وج

ا ت خ اننده ا اش

اين غال و
و با هر

يافت سا مفاهام باشمی ا

با خ انزت او ا به آفرينز مجد غال وامی ا  .اين باشخ انی مجد برام آفرينز
معنام جديد ويژگی است که ن يسندگان پستمد ن
عد انسجا غالاات حافظ عالوه بر می
می

جستوج م آن ب ند.

عة م (يا بهعبا تی ساخنا

وايی)

افقی و وابط همنشانی کلةات ناا مشاهده میا  .تةايل حافظ برام اسنفا ه اش

پا ا وکس و منناقضنةات ک معنام وساخت جةالت ا ا ا میکند:
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بش م او اق اگر هةد

که علم عشق

مايی

فنر نشايد
(هةانت )243 /412

ب ن با او اق اسنن

که هةد

تناقض است .هةچنان علم و عشق با يكديگر

ساشگا م ندا ند.
يا:
حااا که من به م سم گل ترکِ می کنم

من الف عقل میشنم اين کا کی کنم
(هةانت )071 /014

اين بات ناات ااعر ترکِ با هن ای ا خالف عقل میپندا که بهواقع منطقی ناست.
بنابراين

ک اين ن ع تناقضات که وابط همنشانی کلةات ا مخنل میساش ت نااشمند

باشساشم ژ فساخت عبا ات است .اين ژ فساخت مةكن است به اليل گ ناگ نی
مانند باشم با کلةاتت باانناادنی ب ن حقايق و اننقا هام اجنةاعی حذف اده بااد
که اش خص صاات سبكی پسامد نها ناا بهاةا می و .
 .2 -9دور باطل
« و باطل»

ا باات پسامد نی شمانی بهوج

میآيد که منن و ناا هر و نف ذپذير

ا ندت تا حدم که نن ان بان آن و تةايا گذاات.

اين حالتت امر واقعی (يعنی ناا)

و امر اسنعا م (يعنی اسنان) با يكديگر امنااج میيابند و
(و و ن يسنده به اسنان) يا «پا ند وگانه» (حض
اسنان) ايجا میا

نناجه يا «اتصال ک تاه»

اخصاتهام واقعی تا يخی

(ل ئاست  .)440 :4030بهنرين مصداق وج

غالاات

و باطل

حافظت اباات تخلص اوست .اين اباات اش شاوية يد و اخص وايت میا ند.
اين ن ع وايت اينكه «چه کسی سخن میگ يد؟» يا پرسز ژ ا ژنت

با

اينكه

«چه کسی میباند؟» ت که هر و ا تباط مسنقام با اوم ا ند ت اهةات ندا ؛ بلكه اين
پرسز مطرح میا

که «چه کسی میان ؟» و پاسخ آن ما ا به مخاطب میکشاند

که کن اصلی وايت و اخص است ( لك نتت 240 :2440ت به نقل اش ضايی و جاهدجاهت

 .)400 :4094وايت و اخص با اانن اين قابلات مناسب اسنانهام واناناخنی و
پسامد ن است.

اسنانهام پسامد نت اومت قهرمان يا يگر اخصاتهام اسنان
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میت انند با مخاطب يا ن يسنده حرف بانند و بدين ترتابت منن و ناا هم میآماا .
غالاات حافظت اين اتفاق بهوسالة وايت و اخص بات پايانی (تخلص)
می هد.

اين ابااتت گاه اوم /قهرمان (اننااعی که حافظ اش وج

است) و مخاطب (خ

حافظ) يک اخص هسنند که

میکنند .اوم /قهرمان
کر ه با حافظی که
حافظ اش آ

خ يز کر ه

و ناام منفاوت شندگی

اين ن ع اش ابااتت اش عالَم اسنانی که حافظ برام او خلق
ناام واقعی شندگی میکندت به گفتوگ میپر اش :

شندگی اعر ت

ا اربنم

ترک طباب کن باات نسخة اربنم بخ ان
() 032 /124 :4094

بات باالت گ يی قهرمان /اومِ غال اش ااعر (خالق عالَم اسنانی خ )
می خ اهد حاال که آ

شندگی ا به او چشانده و او ا خلق کر ه استت وم ا به حال

خ يز وانگذا و مسار شندگیاش ا مشخص کند.
بر

مد سه تا چند نشانی حافظ

خاا تا اش

ج

ماخانه گشا م طلبام
(هةانت )013 /144

بات ف ق ناات انگا

اوم /قهرمان پا به عالَم واقعی مینهد و با ااعر /خالق خ يز

به مكنبخانه می و و چ ن بهره و گشايشی اش تیصال علم حاصل نةیا ت به وم
میگ يد بهنر است بههةراه او به عالَم اسنانی يگرم بروند و گشايز کا خ يز ا
اش ماخانه طلب کنند .نة نههايی اش اين ست

غالاات حافظ بساا است:
باش آيد و اش کلبة احاان بد آيی

حافظ مكن انديشه که آن ي سف مهرو

ج

(هةانت )090 /171

قهرمان غال به حافظ /ااعر که
غم خ

فراق يا اندوهگان استت نهاب میشند که ست اش

ن بر ا ت که يا سفرکر او باشمیگر .

حافتظا گر نروم اش

او هم وشم

گذ م بر سرت اش گ اه کنا م بكند
(هةانت )439 /210

اين بات ناات قهرمان به حافظ هشدا می هد که هةچنان ثابتقد پشت
معش ق به اننظا بنشاند و به او اطةانان می هد که وشم م
میگار .

گاه

ت جه و لطف وم قرا
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ن ع يگرم اش وايت و اخص

غالاات حافظت اوم /قهرمان ااخاص

يگرم ا اش عالَم واقعی مخاطب قرا می هد؛ اشجةله معش قت ساقیت سستنظمت
نسام سیرمت با صبا و غاره.
حافظ اش ولت عشق ت سلاةانی اد

يعنی اش وصل ت اش ناست بهجا با به ست
(هةانت )20 /01

اين باتت گ يی قهرمان به يدا معش ق حافظ می و و
(حافظ) با او گفتوگ میکند .هةچنان
حافظ گةشده ا با غةت ام يا عايا

م

خالق خ

بات:
اتیا م است که

عهد قديم افنا ه است
(هةانت )07 /10

اين با ناا گ يی قهرمان برام وساطت بان ااعر و معش قز به يدا معش ق می و
و م غم عشق اشلی حافظ با او سخن میگ يد.
 .9 -9عنصر وجودشناسی

ياک بسن جاء کان نی هر اثر ا عنصر غالب آن می اند؛ به گ نهام که اين عنصر بر
ساير اجاام اثر ساطره ا و آن ا تعاان و گرگ ن میکند .برايان مکهال (:4030
 441و  )404با ااا ه به اين تعريف تةايا اصلی مد ناسم و پستمد ناسم ا تغاار
عنصر غالب اين آثا اش معرفتاناسی به وج اناسی می اند .بدين ترتابت
پرسزهام معرفتاناخنی مانند «اين ناا ا که من جائی اش آن هسنم چگ نه میت انم
تفسار کر ؟» جام خ ا به پرسزهام وج اناخنی اش اين قبال می هد« :اين ناا
کدا نااست؟ اين ناا چه بايد کر ؟ کدا يک اش نفسهام من [کدا بخز وان
من؟ خ آگاهت ناخ آگاهت  ]...بايد آن کا ا بكند؟» (تدينیت  .)27 :4033اش يدگاه ي يد
الج ( )411 :4031ناات ونماية اصلی آثا پستمد ن تالشهام «هسنیاناخنی» يا
«وج اناخنی» است؛ اما بهط کلی عالم هسنی برابر ک ازهام بیاخناا انسان
برام تفسار کائنات مقاومت میکند .فلسفة حافظ ناا فلسفة حاات است و اظها بُهت
وم برابر عجا حكةت و فلسفه اش اناخت و کشف معةام هسنی:
ش سرّ غاب کس آگاه ناست قصه مخ ان

ج

کتدا میتر ِ ل ه

ايتن حتر

ا

()449 /414 :4094
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و می گ و اش هر کةنر ج
که کس نگش

و نگشايد به حكةت اين معةا ا
(هةانت )0 /0

آن که بتر نقتز ش ايتن ايتر مانتايتی

کس ندانست که

ج

گر ش پرگا چه کر
(هةانت )404 /494

وجت

که تیقاقز فتست ن استت و فتسانته

متا متعةتايی استتت حافتظ

(هةانت )023 /134

کا خانهام که ه عقل و فضل ناست

فهم ضعاف أم فض لی چترا کند
(هةانت ) 214 /431

حافظ با تأکاد بر کناادنی ب نِ اسرا هسنیت بهن عی اش عالةان و شاهدان ينی که
خ

ا جامع اسرا الهی می انسنندت اننقا میکند؛ هةان گ نه که هنرمندان پسامد ن بر

عد کشف و اناسايی م ش جهان تأکاد میکر ند تا اننقا خ
مد ناست ا اعال کنند .عنصر وج اناسانة يگر

اش تجربهگرايی

ااعا حافظت ااا ه به وج

ع الةی است که ماف ق ناام ما م است و انسان بايد به آنجا باشگر :
ت

ندانةت که

ا ش کنگر عرش میشنند صفار

که ام بلندنظرِ ااهباشِ سد هنشاتن

ين خاکدان چه افنا ه است؟

نشاةن تت نه ايتن کنج مینتآبا است
(هةانت )07 /10

گاه ناا ااعر فقط به وج

نااهام يگر اکنفا نةیکند؛ بلكه هةانند ن يسندگان

پسامد ن اوم /قهرمان وايت وم وا ع الم وج م يگر میا :
وش يد که مالئک

ماخانه ش ند

ساکنان حر سنتر و عتفاف ملكت ت

گل آ

بسرانند و به پاةانه ش ند

با متن اهنتشان با

مسنانه ش ند
(هةانت )430 /203

اين غال اوم /قهرمان اش عالم ما م اسنان وا عالم ملك ت میا

و چگ نگی

خلقت بشر ا به نظا ه مینشاند يا

م

م يگر ندام هاتف غاب ا میان :

وش گفنم بكند لعل لبز چا

ل

هاتف غاب ندا ا که آ م بكند
(هةانت )439 /210
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م ا م يگر اوم /ااعر اش اينكه نةیت اند به عالم ملك ت باشگر ت اك ه و
ناله سر می هد:
من ملک ب

و فر و

برين جايم ب

آ

آو

بتديتن يتر خرا آبتا
(هةانت )043 /023

يا:
ت کا سترام طباتعت نةی وم باترون
چگ نه ط ف کنم

ج

فضام عالم قد

کجا به ک م حقاقت گذ ت انی کر
چ

سراچة ترکاب تخنهبند تنتم؟
(هةانت )400 /491

عالوه بر اعنقا به وج

ع الةی يگر که اوم /قهرمان ااعا حافظ با آنها

وبه وستت انديشادن به مرگ اش تةايل حافظ به هسنیاناخنی نشئت میگار  .ناام
حافظ ناايی است سر و

آو و «بیثبات و ائم

حال ويرانی» (ش ينک

ت :4074

.)232
عاقبت منتال ما وا م خام اان است

حالاا غلغلته

فیالجةله اعنةتا مكن بتر ثبتات او

کاين کا خانهام است که تغاار میکند

ج

گنبتد افتالک انتداش
()210 /017 :4094
(هةانت )244 /274

اگر امروش نبتر ه استت کته فتر ا ببر

هان هر نخفنه است مش ايةن اشو

(هةانت )423 /470

م ض ع يگرم که با وج اناسی

ااعا حافظ ا تباط ا ت جبر و اخناا

است .هرچند برخی حافظ ا جبرگراترين اخصات ا باات کالساک و انسان اعر او
ا م ج م ناکا ت نات ان و ناچاا
حافظ

اين م

برابر اقندا تقدير انسنهاند ( گاهیت )203 :4033ت

ناا برام اننقا و نفی گفتکر هام جبرگرايانة گفنةان شاهدانه اش

گفنةان خ اان بهره میگار (طهةاسبیت  .)240 :4091گاه ناا گفنةانهام منضا حافظ
م

تقدير مانند « ضا به ا ه بده وش جبان گره بگشايی» و « ست اش طلب ندا

تا کا ل برآيد»

نگاهی کلی يا آو فرجا هام چندگانة وايتهام پسامد ن است
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و خ اننده

امر ن انن مشا کت

آن نناجة نهايی برعهد خ اننده نها ه میا

میکند.
 .4 -9ناباوري به فرارواي ها

عبا ت و تعريف مشه

لا تا

خ

«پستمد ناسم» ا «بیباو م به هةة

فرا وايتها» می اند (میةدپ ت  .)14 :4073لا تا و ن ع فرا وايت برام مشروعات ا اش
هم تفكاک می کند :م ض عات و مسائل اسنانی مانند انساناتت هايی و وانگرمت و
مسائلی نظار حقاقت و وحت اسنان انزت ايدئالاسم آلةانی و خ مشروعانی انز.
نظر ومت فلسفة اخالقت سااست و انز مد ن که با کا ت آغاش اد و اش طريق
کان ت و هگل به ما کس سادت مبانی اكلگارم اولاة وايتهام کالن ا برساخت
(هةانت .)14

اگر بپذيريم هر عصر برام خ کالن وايتهايی ا که صاحبان قد ت آن ا تنها
اه سادن به سعا ت و سنگا م میاناخنندت برام عصر حافظ کالن وايت اريعت
و طريقت ا میت ان نظر گرفت .حافظ با کالن وايت طريقت شاهدانه که يگانه اه
سادن به معرفت حقاقی انسنه میادت به مخالفت برمیخاا  .وم معنقد است با هاچ
وسالهام نةیت ان به اسرا الهی پی بر :
اش اين پر ه نهان است و نهان خ اهد ب

برو ام شاهد خ بان که ش چشم من و ت

()241 /273 :4094

چ ن نديدند حقاقت ه افسانه ش ند

جنگ هفنا و و ملت هةه ا عذ بنه

(هةانت )430 /207

هةچنان کا ناوالی ادن اخصاتهايی مانند ص فیت شاهد و مینسب ااعا حافظ
اللت بر مبا ش وم با جا انديشیها و سختگارمهام گروههام مذهبی ا :
با مینسبم عاب مگ يد که او ناا
ص فی باا که آينه صافی است جا
ص فی ا با ه بهانداشه خ

ن از با

پا سنه چ ما
ا

طلب عاز مدا است

(هةانت )01 /11
تا بنگرم صفام می لعلفا ا
(هةانت )7 /44
و نه انديشة اين کا فرام از با
(هةانت )441 /402
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 .5 -9نقیضه و آيرونی

وشاناسی پستمد ن تةا پنانسال خ
کشادن ا هها و اطالعات م ج
هسنند (میةدپ ت .)70 :4073

ا اخنصاص می هد به نقد و بهچالز

نظرم و تجربی که منضةن باان واقعاات اجنةاعی
واقع پسامد ناسم م ض ع منناقضی است که اش اه

باشخ انی نقا انه يا آيرونیوا هنر گذانهت عرفهام پاشان ا م
اسنفا ه قرا می هد (ل ئاست « .)30 :4031

اسنفا ه و س ء

جهان اعر حافظ که انعكاسی اش جامعة

عصر اوستت هةة ا ششها وا ونه اده است و خالف چاام است که عة

اشپاز به

آن عا ت اانهاند» (پ نامدا يانت  .)44 :4032حافظ با تلفاق غال عااقانه و عا فانهت
سبک و اا

جديدم

باان انديشههام خ يز ابداع کر که

ساخنا کلیاش

ضةن بهرهگارم اش نةا ها و ماهام هر و اا هت بهگ نهام نقاضهآماا جهتگارم
ا شش گذا انة الگ هام م

تقلاد خ يز ا وا ونه کر ه است .اش اين نظر هم

ساخنا اعر عااقانه تی لآفرين اد و هم

ساخنا اعر عرفانی .يكی اش جل ههام

اين وا ونهساشم ساخنا غال عااقانهت معاملههام طناآماا حافظ با معش ق است که
خداگ نگی معش ق شمانی غالهام عااقانة کسانی چ ن سعدم و ان م ا بهسخره
میگار :
که کا هام چنان حد هر سااهی ناست

ختاينتة ل حافظ بته شلف و خال متده

() 71 /447 :4094
لم که گ هر اسرا حسن و عشق

اوست

ت ان به ست ت

ا ن گرش نك

ام

(هةانت )001 /141

تاترم کته ش م بتر لم اش يده خطا فت

تا بتاش چته انتديشه کنتد أم ص ابت
(هةانت ) 41 /20

اين اباات گ يام طنا و تكبر حافظ به معش ق است؛ حال آنكه تا پاز اش وم «اظها
حقا ت و خفت و خ ا م کشادن

برابر معش ق اش سنتهام يرپام اعر فا سی

ب ه است» (خرمشاهیت .)31 :4070

اش جل ههام آيرونی غالاات حافظ
مرس

ين ا ان و شاهدان بهمنظ

ساخنا اعر عرفانیت اسنفا وم اش گفنةانهام
اننقا اش شهد يايی آنان است:
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ماخانه

بسنهاند

گر

يا

افننح

مفنح
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االب ا
() 242 /270 :4094

«افننح يا مفنحاالب ا » جةلهام عايی مخص ص ين ا ان است؛ اما حافظ اش آن
ماخانه اسنفا ه کر ه است تا بااا م خ

برام گشايز

وش

اش ست شاهدت کر يم ت به

فعل

ا اش شهد يايی نشان هد.
عابدت

اسنغفرهلل
(هةانت )047 /117

حافظ با بهرهگارم اش گفنةان شاهد و عابدت يعنی ت به و اسنغفا ت ت انسنه است
بهاا هام طناآماا شهد و ت بة وغان آنان ا م

اننقا قرا هد.

عالوه بر آنچه گفنه ادت ص معه و ص معهنشانانت خانقاه و خانقاهنشانان و خرقه و
خرقه پ اانت اعم اش ص فی و شاهد و ااخ و مینسبت و مجالس وعظ که قاعدتاً اش
اخصاتهام مثبت اعر عرفانی اةر ه میا ندت آماج طنا و اننقا هام طناآماا او
واقع اين ن ع طنا

قرا میگارند.

کال حافظ نقاضهام است بر گفنةانهام ينی

واعظان و عابدان و مشايخ و انی که اش حرف تا عةلشان فرسنگها فاصله است.
حافظا می خ

و ندم کن و خ ش باش ولی

ا تاوير مكن چ ن گران قرآن

ا

(هةانت )9 /40

فقاته مد سته م مستت بت

و فن ا ا

که می حترا ولی بته ش مال اوقاف است
(هةانت )00 /10

ش کت م ماتكده وش بته وش میبر ند

امتا اتهر که سجتا ه میکشاد به وش
(هةانت )230 /070

نه من ش بیعةلی

جهان مل لم و بس

متالمت علتةا هتم ش علم بیعةل است
(هةانت )01 /10

ن ع يگر اش نقاضهپر اشمهام حافظ مرب ط به ج ا گ يیهام طناآماا وم به
مدعاان کشف و اه هام غابی است .يكی اش اناخنهادهترين اين اخصاتها عةا
فقاه کرمانی است که معاصر و معاند حافظ ب ه است .عةا گربهام اات که هنگا
عبا تت گربه ناا به منابعت اش وم خمو است میاد و عةا آن ا نشانة کةال و
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کرامت خ يز می انست (معانت  .)240 :4049حافظ

غالی شهدفروای و ياکا م

عةا ا بهسخره گرفنه است.
صت فی نتها

بناا متكر بتر فلک حتقهبتاش کتر

ا و ستر حقته بتاش کتر

غتره مشت که گتربة شاهد نةاش کر

ام کبک خ شخرا که خ ش می وم به ناش

جج

() 400 /434 :4094
 .1 -9تشکیک واقعی

و عدم قطعی

معنا

آثا پسامد ن اكاکانی منفی و هةهجانبه ا به وج
می هند .تر يد وا اانن مد ناستها
منظرهام منفاوت و تشكاک

حقاقت

معنايی قطعی و ثابت باشتا
عةل منجر به يدن ام

اش

سنی حكةت منعا ف اد .آنها بر اين عقاده ب ند

که ا اک و انز انسان برام فهم حقاقت کفايت نةیکند و باشنةايی

ا

قد تةندانهترين امكان نال به حقاقت می انسنند .لاكن پسامد نها باز اش پاز
اكاکات مد ناستها ا تشديد کر ند و امكان باشنةايی ا اش باخوبن سست نة ند.
آنان

صد اثبات اين ب ند که انسان ناگاير اش بهکا بر ن واسطه است؛ شيرا هاچ
ندا

واقعانی خا ج اش حاطة شبان و انديشه وج

(منست  .)241 :4031اشاين وم

آثا پسامد نت با فرجا هام چندگانه يا پايان باش وبه ويام.

اين م

ناا حافظ

گ يی منكی بر ن عی ناخ آگاهی پسامد نی ت انسنه است عد باشنةايی واقعات ا
غالااتز بهاا ههام مخنلف نشان هد.
حافظ با بهخدمت گرفنن شبانی سايه ا ت با با فرهنگی گ ناگ ن و اشآماات اش
يک طرف خ اننده ا به وج
شبانی به ذهن منبا

معنايی جا آنكه

اللت نخسنان نشانههام

میگر ت وس سه میکند و اش طرف يگر وجه ترتاب

همنشانی کلةات ا بهگ نهام ترتاب ا ه که امكان گر ش خ اننده ا اش يک
سطح معنايی به سطیی يگر ماسر میساش و او ا هة ا
سطح و گاه چندين سطح مر مینةايد

غالاات حافظ مدا

اللتهام صريح خ

برش ماان و

(پ نامدا يانت .)430 :4032

ا به اللتهام ضةنی برمیگر اند و

باشم آشا انة تداعیها ا برمیانگاا  .اين ويژگی باز اش هر چاا حاصل بسامد شيا
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ااعا حافظ است که اه ا بر معنايی قطعی و ثابت میبند  .برام

نة نه به چند م

اش ايهامات حافظ ااا ه میکنام:
شان و سپر هاند به مسنی شما ما

مسنی به چشم ااهد لبند ما خ ش است

()401 /497 :4094

که مصراع اول و معنا ا  :خ ای مسنی اشاين وست که چشم يا ما مست
است؛ يا ما مسنی ا میپسند .
بات:

يا

گرچه جا ما نشد پر می به و ان اةا

عةرتان با و مرا ام ساقاان با جم

(هةانت )42 /43

مصراع و
ارا

و معنا ا به ذهن منبا

میکند :هرچند

نبر يم؛ ام ساقی اش و هام گر ش ارا

وشگا اةات بهرهام اش جا

ت ت جا ما بهرهام نبر و پر نشد.

اما عالوه بر ايها که مرتبط با ساخنا اعرم غالاات حافظ است و

قالب کنا ها و

سالهها به آن پر اخنهاند ( .ک :خرمشاهیت  420 :4070ت )412ت آنچه امكان
غالاات او برهم میشندت وج

قطعی ا

يافت معنام

اخصانی است بهنا « ند» .ند که اش يک

س میت اند انسان کامل بااد و اش س م يگر اخصانی الابالی و يکالقبا و
آسةانجُل (خرمشاهیت )27 :4017ت بر ثبات و وا ام

اعر حافظ خط بطالن

میکشد .برام نة نه هر يک اش اباات شير اخصانی کامالً منفاوت اش ند ا ائه می هند:
شاهد غرو

اات به سالمت نبُر

شاهد اش ک چة ندان به سالمت بگذ

اه

ند اش پی نااش به ا السال

فت

()30 /447 :4094
تا خرابت نكند صیبت بدنامی چند
(هةانت )432 /201

هةان ط

که اش و ااهد باال اسننباط میا ت ند اخصانی است جامع اضدا ت

منناقضنةا و پا ا وکسوا ؛ هم «بیر ت حاد و غرق گنه» استت هم «گنج

آسنان و

کاسه تهی» است و هم «خشت شير سر و بر تا ک هفتاخنر پام» است .اخصات
مدا

حال تغاار ند

ي ان حافظ با تةا قطعاتهام معرفنی سر سناا ا

و به

مال خ يز « بان عقل و عشقت خر مندم و خر گريامت طريقت و اريعتت اا م و
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نجت سكر و صی ت جدّ و هالت نا و ننگت خ
اخالق و اباحهت يقان و اکت حض

و بیخ مت نسن هی و نرمزت

و غابتت جةع و تفرقه و سرانجا شهد و شندقه»

(خرمشاهیت  )44 :4017سرگر ان است.
اگر قابل تأمل يگرم که حافظ برام باان عد قطعات بهکا میگار ت ساالن انديشة
وم بان عشق شمانی و ماو ايی است .اشاين وست که
عا فانهام مانند «

اشل پرت حسنت ش تجلی

کنا مطلعهام پرا

ش »ت «سالها ل طلب جا جم اش ما

میکر »ت « وش وقت سیر اش قصه نجاتم ا ند» يا « وش يد که مالئک

ماخانه

ش ند» با مطلعهام عااقانهام مانند «به مژگان ساه کر م هاا ان خنه

ينم»ت

«سالها فنر ما

گرو صهبا ب »ت «فدام پارهن چاک ماهرويان با » يا «مرا مهر

ساهچشةان ش سر بارون نخ اهد اد» برمیخ يم.
 .7 -9بینامتنی
يكی اش ويژگیهام اصلی من ن پستمد ن بانامننات است .هرچند اش شمان تدوين
اولان آثا مكن

بان من ن وابط و گفتوگ هايی وج

و ان مد ن و به ويژه پسامد ن اش اهةات بساا م برخ

اانهت اين ن ع وابط
ا است و صرفاً به تأثار و

تأثر من ن اش يگديگر اطالق نةیا ؛ بلكه بهتعبار لاندا هاچنت بانامننات پسامد ن مال
به اشماان بر اانن فاصلة گذانه و حال ا

و آن ا

شمانهام جديد باشن يسی

می کند .هنرمندان پسامد ن ت بر خالف ن يسندگان مد ن ت بانامننات ا بهمنظ
بیاعنبا کر ن تا يخ يا اجننا

اش آن بهکا نةیبرند؛ بلكه مسنقاةاً با گذانة ا باات

ويا وم میا ند .آنان تلةایات تأثارگذا م ا

منن لیاظ میکنند و سپس با

اسنفا ه اش طعنه و ويدا هام خالف اننظا ت تأثاراان ا شايل میکنند.
بانامننات پسامد ن چندان نشانهام اش مفه
يكنات نةا ين و ژ فنگر وج

مجة ع

مد ناسنی «اثر هنرم» بهمنالة مق لهام

ندا ؛ آنچه هستت منن است و بس .آن هم من نی که

پازتر ن انه ادهاند (هاچنت .)273 :4030

اخذت اقنبا ت تضةان و تلةایی که حافظ اش لفظ و معنام قرآن کريمت منكلةان
اسالمی و ااعران پاشان و همعصر خ

اانه و سپس ا ائه آنها بهص ت تص يرم
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هنرمندانه ترت اش مسلّةات ي ان اوست .وم عالوه بر قرائت قرآن با چها ه وايتت اش
کنا هام مفناح سكاکیت کشاف شمخشرمت مصباح باضاومت م اقف قاضی عضدت
ع ا فالةعا ف سهرو م و...

غالااتز بهرهها بر ه است .تقلاد و اسنقبالهام وم

اش غالاات سعدمت خ اج م کرمانی و سلةان ساوجی مشه
سنايیت خاقانی و عطا ناا م

است .و کیت فر وسیت

ت جه وم ب هاند .تةا اين م ا

مصا يقی اش

ي ان وم است که نه اش چشم معاصران او پنهان مانده است و نه

بانامننات آاكا

اش نظرگاه میققان حاضر ( .ک :ضرغامفرت 4001؛ قاوينیت  4049اةا ههام  1ت  1و  3ت  9مجلة
يا گا ؛ ش ينک

ت  13 :4079ت 74؛ معانت  493 :4049ت  .)243اما ساخنا اعرم و اللتهام

ضةنی و معنايی جديدم که اين بانامننها
میکنندت کةنر م

پا ند با بافنا برونمننی اعر حافظ پادا

ت جه قرا گرفنه است .مهمترين بانامننی که بر ساخنا غالاات

حافظ اثرگذا ب هت قرآن کريم است .يكی اش اقسا ا تباطات بانامننیت نف ذ سبک و
اا

باان پازمنن

بازمنن است که ژ ا ژنت

تقسامبندم پنجگانة خ

اش آن

به سرمننات (آلنت  )401 :4030يا میکند .اش اين حاثت ناپا سنگیت ناساشگا م و فقدان
انسجا و اتساق ظاهرم و منعا ف غالاات حافظت باز اش هر چاا منأثر اش ساخنةان
س

قرآنی است (خرمشاهیت  .)10 :4070حافظ با اسنفا ه اش بانامنن قرآن کريم ت انسنه

است اش بن بست اتیا مضة نی و انسجا معنايی غال که به نقطة کةال و اوج خ
ساده ب ت هايی يابد و با پر اخنن به و يا چند مضة ن
ساخنا اين ن ع ا بی بهوج
اما ن ع يگرم اش اسنفا

يک غالت انقالبی

آو .
حافظ اش بانامننها ا ائة اللتهام معنام جديدم اش

آنهاست که ژنت اش آن به فرامننات يا کر ه است (آلنت  .)401 :4030برام نة نه چند
بات ا میت ان بر سی کر :
ستالها پاتروم متذهب نتدان کتر
من به سرمنال عنقا نه به خ

بر

تا به فن ام خر حرص به شندان کر
اه

قتطع ايتن مرحلته با مرغ سلاةان کر
()049 /004 :4094

واقع ا جاعات بارونی اعر حافظ (میاط و ارايط اجنةاعی) بر حرصت فسا و
ياکا م حاکةان ينی اللت ا و ااعر برام هايی اش ذايل اخالقی به فن ام خر
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عةل میکندت نه ين ا ان بی ين؛ لذا

بات بعد که ااا هام ا

به اسنان

تةثالی ت عرفانی منطقالطار عطا ت آن ا اش ل نی يگر تفسار میکند و هدهدِ اهنةام
او برام سادن به ساةرغت عقل استت نه اا عان بیاا ع.
هةچنان

مصراع اول واعظ اهر آيات و احا يثی

بات شير که

ه لناکی وش قاامت نقل میکندت حافظ

م

مصراع و اين ترسناکی ا به وشگا

هجران و فراق يا تأويل و تفسار کر ه است:
حديث ه ل قاامت که گفت واعظ اهر

کناينی است که اش وشگا هجران گفت
(هةانت )33 /422

 .4نتیاله
سبک و ساخنا نامنعا ف و تن ع مین ا و مضة ن غالاات حافظ بهگ نهام است که
آن ا هنرم منیصربهفر و قابل انطباق با اا ههام نقد و مكاتب ا بی جديد کر ه
است .مهمترين ويژگیهايی که غالاات حافظ ا به مؤلفههام آثا پستمد ن نا يک
میکندت عبا تا ند اش :عد انسجا معنايی اباات غال که با فرجا هام چندگانه و
نداانن پی نگ مشخص
اسنانی به عالم واقعی (

آثا پسامد ن اباهت ا  .آمدو فت اخصاتهام
اباات تخلص) يا ع الم يگر (

و اشلی) نة نههام اش وج
تأمالت حافظ

با

و باطل

ساخنا

وايی غالاات بهاةا می و .

ع الم وج م پاز اش خلقت آ

ع المت هةچنان انديشادن
هسنیاناسانهام است که

با

باشآفرينیهام اسط هام
و آ شوم باشگشت به آن

فلسفة حااتت جبر و اخناا و تقدير اش مباحث

ونماية بساا م اش غالاات حافظ ا

بر میگار  .ناباو م

به فرا وايت ين و اريعت که سرچشةة سادن به معرفت و سنگا م اناخنه میاد
و قداست آن به لال آماخنن با شهد و عبا ت ياکا انهت قشرمگرم ينی و
تعصبو شم

غالاات حافظ فرومی يا  .گاه ناا با پايان آو ن مقا معش ق شمانی

قالب گفتوگ هام طناآماا با وم ساخنا م نقاضهآماا اش غالهام عااقانه عرضه
میکند که تا پاز اش وم
اش تار

قلم تاا حافظ

سنت غالسرايی سابقه نداانه است .م ض ع يگرم که
امان نةاندهت اننقا اش حاکةان ينی ياکا بهوسالة
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نقاضهپر اشم عبا ات و اصطالحات ينی آنهاست و هراشگاهی بهتةسخر گرفنن
اَعةال و فنا اخصاتهام اناخنهادهام چ ن عةا فقاه .هةچنان عالوه بر تضةانت
تلةاح و اسنقبال که اش نة نههام آاكا حض

ي ان حافظ استت تأويلت

بانامننها

تفسار و اللتهام معنام جديدم که حافظ به بانامننهام م
میبخشدت خ اننده ا اش لذت سا

يافت باشمی ا

اسنفا

خ يز

و او ا با بانامننهام اجنةاعیت

فرهنگی و مننی پا ند می هد.
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1. Jean- François Lyotard
2. Linda Hutcheon
3. Arnold Joseph Toynbee
4. Fredric Jameson
5. Hoffmann
6. Marquis de Sade
7. Marquis de Sade
8. Miguel de Cervantes
9. simon malpas
10. John Hawks
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