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 دوگانة شعر حافظ  هايسیرساختارشکنی تف 
 محمد نقاشدر نگارة سلطان

 

 ندا غیاثی
 ت  انشگاه ماشند انژوهز هنرپ  انشج م کا اناسی ا اد

 فتانه محمودي
  انشگاه ماشند ان تاسنا يا  پژوهز هنر

   چکیده

کنند؛ خ اه اين تفسارها برگرفنه اش جامی منن ا بی  ا با  ويكر م قاطع بر سی می هامسارتف
. اما     ويكر  پساساخنا گرايانهت منن م مد نخالل  ويكر ها    خ اه آ ام سننی بااند

 هد؛ به عبا تی  يگرت اش اهةات مرکايت معنايی   ست میام قطعی و نهايی خ    ا اشبی معنا 
ا   که هرکدا   پذير میهام منفاوت اش منن امكان وت خ انز ا  ؛ اشاين   آن کاسنه می

ت انند اش س يی به  ناام منن وا   ا ند. اعر حافظ يكی اش من نی است که هة ا ه     می
با اسنفا ه اش نظرية ژاک   يدا که  تسار و تیلال اده است.    اين پژوهزها تفکشاکز تقابل

میةد نقاش اش  هةخ انی شيا م با فضام اعر حافظ  ا  ت سعی اده است خ انز سلطان
اده که  تیلال ا  . برخالف تفاسار گفنه« مسنی اله تی و ناس تی»اعر حافظ    نگا   

میةدت اين  ت اثر سلطان«مسنی اله تی و ناس تی»نگا    نبال قطعات معنايی    منن هسنندت  به
 وش تیلالی  هام پژوهز که به هد. يافنه ست می هم اكسنهت خ انشی ن  بهها  ا   تقابل

بندم  هند اين نگا ه براسا  ن ع پر اخت    ترکاباندت نشان می ست آمده تا يخی به
ام خاص  کند که اسار ح شه خلق می پر اشمت جهانی اش مفاهام  اهندسیت  نگ و اخصات
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ت ان گفت تضةان کند. بر اين اسا ت می نشده است و ابها  و ايها  اعر حافظ  ا حفظ می
شمان  و جهان اله ت و    يافت معنام نهايی    اين نگا ه وج   ندا  ؛ شيرا نگاه باننده هم

  پااد.رومیام خاص فسةت ح شه گارم تص ير بهکند و جهت ناس ت  ا تجربه می
پساساخنا گرايیت اعر حافظت تقابل  وتايیت ژاک   يدات نگا    هاي كلیدي: واژه
   میةد. سلطان

 
   مقدمه. 1

بساا  و گاه منضا     ط ل تا يخ ا باات اده است.  نظرهاممنشأ پادايز  ديوان حافظ
ل گفنةان    خال ت لال کا بر  نةا ين معانی عرفانی آن  ا به اش پژوهشگران بساا م

 هام تا يخی اين ااعا   ا ذيل پژوهز ت برخیمقابل   قدسی تیلال کر ه و
اند. مفسرانی هةچ ن  ها  ا    ح ش  مفاهام مد ن بر ساده شيبااناخنی قرا   ا ه و آن 

آب حسنعلی اابانی    (ت 4010) رندان كوچةاز ک      کنا  عبدالیسان ش ين
(ت من چهر 4079) ان و رندي در شعر حافظعرف(ت  ا ي ش آا  م    4070) حیا 

 ذهن و زبان حافظ( و بهاءالدين خرمشاهی    4030) مکتب حافظمرتض م    

( اعر حافظ  ا    شمر  من ن کالساک قرا   ا ه و معنايی عرفانی و قدسی اش 4030)
نقشی از اند.   مقابلت تیلالگران  يگرم هةچ ن علی  انی    کنا   آن اسننباط کر ه

( با ذکر قراين و ا اهد 4094) حافظ از نگاهی ديگر( و علی حص  م    4000) افظح
اند اين  ي ان  ا    شمر  من ن اجنةاعیت سااسی و  هام خ   ک اادهتا يخی    کنا 

 ديوان حافظهةان  ويا ويی معانی منضا      تعااقانه قرا   هند. آنچه اهةات  ا  
کند. ااعا  حافظ هة ا ه اش معنام قاطع انه منةايا میاست که آن  ا اش  يگر من ن ااعر

ا   که   و می  وبهکندت با مفاهاةی گرياند و هرگاه خ اننده به خ انز آن اقدا  میمی
که منن  بر ايها  و ابها  است و شمانی ديوان حافظکنند. پاية تفسار او  ا تضةان نةی

يابد و  کندت اسنقالل معنايی میمیخا ج اش میدو   شمانی    ط ل تا يخ حض   پادا 
 ا  . هام منفاوت خ انندگان میم جب خ انز

هدف اين پژوهزت بر سی خ انشی منفاوت اش اعر حافظ است که    نگا   
ترين يكی اش مهم« مسنی اله تی و ناس تی» کند.میةد خ    ا عاان می سلطان
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تص ير   آمده  میةد نقاش به  ست سلطان هام تا يخ نگا گرم ايران است که به نگا ه
اشت باانگر  بندم بكر و تاشهبندم ماهرانه و  نگبر ترکاب است. اين نگا ه عالوه

ها بارون کشاده است. الم اين تقابلاست که نگا گر اش البه ديوان حافظمفه می اش 
( آ ام منفاوت برخی مننقدان 4030) محمد نقاش سیماي سلطانيعق   آژند    کنا  

آو م کر ه است.    اين ماانت مننقدانی هةچ ن میةد  ا جةع ر   م    آثا  سلطانهن
پريساال س چک و  ابانسن اين نگا ه  ا بر اانی عرفانی و تةثالی اش اعر حافظ 

تبريام با ت صاف سطیی و کلی  شا ه انند و برخی  يگر هةچ ن میةدعلی کريم می
قدان سرانا  تا يخ هنر هةچ ن ی هسنند. مننجهان آنت قائل به معنايی مسنانه و اين

 هاي خیالباغ(ت ک  کاان و ساكر    4017) تاريخ نقاشی در ايرانمیةد حسن     شکی
 نقاشی ايران(ت اسن ا ت کرم ولز    4030) نقاشی ايرانی(ت باشيل گرم    4030)

یت اين ( با ت صافی کل4094) مروري بر نگارگري ايرانی( و اولک گرابا     4030)
اند. حاصل اين گسا م قها انه  انسنه هند  مسنی سرخ اانه و با هنگا ه  ا نشان

نفع   هد که اين نگا ه تاکن ن بدون  وش و با نگاهی صرفاً ت صافی به بر سی نشان می
 اسنی اين نگا ه چه ن ع خ انشی  اما به ام مشخص بر سی و تیلال اده است؛ح شه

 هد؟   ست می اش منن حافظ به
 هد و  ست میت منن مرکايت معنايی خ    ا اش    ويكر  پساساخنا گرايانه

کنند. آنچه    منن غايب استت باکةک هام آن اهةات پادا میاينجاست که حاااه
فقط ساخنا م اش کلةات با معنام  ا  ؛ منن  يگرمی مطرحمعنام حاضر    منن 

- ا   که اش معنام قطعی می مشخص و قاطع ناست. چاام    بان کلةات جريان

عن ان     مكنب ساخنا گرايی مطرح اد و به 4«هام  وتايیتقابل» اصطالح گريا .
کا   فت. اين  هام بناا ين انديشه و فرهنگ بهبرام بر سی و تیلال ساخت اباا م

گر   که معة الً به برترم يكی بر    يک ح شه برمیهام منضا  اصطالح به شوج
پر اش پساساخنا گرات    نظريات ت نظريه2ا  . اما ژاک   يداا   می يگرم حكم ص
 هد کند و نشان میام مشخص  ا    می نفع ح شه گارم معنايی بهخ   اين جهت
ا چ بی مشخصت همنظ   جام  ا ن مفاهام    چ ها بهکا گارم واژه چگ نه اا   به

کند خ انز ما اش منن بايد   ونی و می ا  .   يدا به ما پاشنها  منن  ا اش تفسار باشمی
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سةت مدل لی  به تذاتی بااد و   ون منن بةاند؛ شيرا تفسار قطعی ما  ا به بارون اش منن
جدا   الّاش  ت اند کامالًمنطقی که می -سةت ساخنا م ذهنی بر ؛ حنی بهذهنی می

ست   به بااد. اين بر اات قطعی  وای ايةن است که تفسار خ  ش  ا اش منن
کندت با آ امشی ساکن که اكل خ  ش  ا حک می است ت اطةانانی هد می

اش و   جهت مدل ل نا  و ام منن س م معنام فرضی ا   و به ست می به  ست
اكنی  وای است که   يدا برام خ انز من ن اال  ه. (Derrida, 1997: 202)  و می

ه بنابه آنت آنچه ن يسنده  يده اكنی  وانگر آن ضرو تی است ککند. اال  ها ائه می
ا ند و يابد. اش اين  اهت معناهام  يگر منن مةكن میپا ند می تبا آنچه او نديده

 ام که اش منن اننظا   اانامت ثابت ناستهيابام که آن معنام يكّ   می
   .(033: 4094)احةدمت  

س س      باان  ؛اساساً بر تفاوت اسن ا  استمدل ل و کنز  اللنگرم و ا تباط  الّ
شعم  اما به ؛(Derrida, 1997: 81) اين مفه  ت آن  ا به  و  وم صفیه تشباه کر ه ب  

هام   يدات س س   ناا    ا امة تفكر کالساکت مفه   مدل ل برتر  ا انكا  نكر . تقابل
مراتبی جام  ا ند که    آن ا شش يكی باشنر اش  يگرم   وگانه هة ا ه    سلسله

آماا  و  ويیت بلكه  شيسنی مسالةت ا  .    تقابل فلسفی کالساکت نه با هممی انسنه 
معنام وا ونه  اكنی اين تقابلت پاز اش هةهت بهبا پايگان قهرآماا سروکا   ا يم. اال  ه

.   يدا با نقد اين بناان (11: 4033)  يدات کر ن آن پايگان    وهلة مفروض است 
ابداع )تفاوط(  ا  differanceو فاصله تأکاد کر هت واژ  بر اهةات تةايا  تمنافاايكی

کند ناپايدا م اين  ابطة  وس يه  ا سعی می« تفاوط»کا  گرفنن اصطالح  او با به کند. می
 هد که اين حس فعال تفاوت هرگا اخنراع اين واژه نشان می   يدا با نشان  هد.

 :Direk & Lawor, 2014) افندتع يق می شده است و هة ا ه  سنرسی معنا بهمن قف ن

کنند که مةكن است    منن غايب يا هام  يگرم ااا ه میها هة ا ه به  الّ الّ. (123
به  هام  يگرم  اها مدل لافند و  الّتع يق می  وت معنا هة ا ه به حاضر بااند؛ اشاين

پايان  شم بیگارند. اين باقرا  می که خ    وبا ه    نقز  الّ کنند ذهن مننقل می
کند و س ية چندمعنايی به آن  هاست که منن  ا اش مرکايت معنايی خا ج می  الّ
 بخشد.  می
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ا  ؛ بلكه حاوم من نی است که ها هةة من ن  ا اامل نةیام  الّباشم شنجاره
ساخنا گرايان اطةانان  اانند  وای  ا  کنند.ايجا  می حداکثر آشا م  ا برام  الّ

 اسنی چنان  اما به ا  ؛به کشف معنام حقاقی و قطعی منن منجر میاند که  يافنه
هام صا ق است؟ آيا باشنر پژوهز ديوان حافظ يدگاهی   م    من نی هةچ ن 

کنند؛ هةانی که    مكنب جهنی خاص حكم صا   نةی نفع اده    اين ح شهت به انجا 
خ    تابط بان آثا  هنرما  ؟ اما  وهام  وتايی مطرح میساخنا گرايی ذيل تقابل

اثرم  يگرت مرش تفاسار خشک  ا  گ يام جهانی  يگر است. نة   يک مفه   هنرم   
هاست میةد يكی اش اين آفرينز آفريند. نگا   سلطاناكند و جهانی تاشه میهم می  

  بخشد.که و ام شمان و مكانت اعر حافظ  ا خ انشی  يگرگ نه می
 
 شمحمد نقا . نگارة سلطان۸
 . تاريخچه۸-1

هام مهم نگا گرم ايرانی    ابندام  و ان صف يه است؛ شيرا تا تبريا يكی اش پايگاه
هام ترکةانان    اين اهر برپا ب  ه و پس اش تسخار آن ت سط پاز اش آنت نگا خانه

ا  . اننقال پاينخت اش هرات به تبريا تأثارم اسةاعالت پاينخت مهم فرهنگی می ااه
اای ايرانی برجام گذاات. مهاجرت بهاا  و جةعی  يگر اش هنرمندان بساا    نق

ام تاشه کر  که هم ماراث ااعرانه  عصر او اش هرات به تبريات نگا گرم  ا وا    و ه هم
بندم و نظم  ا تجربه و سرمسنی ترکةانان  ا با خ    ا   و هم  ناايی تاشه اش ترکاب

هام گر ت  يگر نرمندان هرات به پرهاا اش  نگ   نقاای اين  و هت تةايل ه»کند. می
گارند؛ ولی برام  سناابی بر کا  می مشه   ناست. آنان هر ترکاب  نگی  ا آشا انه به

)بانا نت ويلكانس ن « گر انندتر میتر و اسنا انههام تكناكی  ا پرمايهاك ه و جاللت اا ه

  (.239: 4073و گرمت 
جسنة تا يخ نگا گرم ايران    برهة نخست يكی اش نقااان بر میةد سلطان

گذاات. او     م ويژههام بعدم اثرحك مت صف م ب   که سبک کا  او بر مكنب
مدتی    کنابخانة امارعلاشار ن ايی  يافت وتهةاسب  ست  هرات به مقا  اسنا م ااه

چانده کا  ب  . پس اش انقراض تاة  يانت با ساير هنرمندان به غر  ايران ک  مشغ ل به
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اد و بعد اش بهاا ت  ياست کنابخانة سلطننی تبريا  ا برعهده گرفت. )البنهت   با   
شندگی او    تبريا و هرات  و  وايت وج    ا   و  وايت  و  مبننی بر اين است که 

کر ه است.( او اش او پاز اش آمدن بهاا  و هةراهانز به تبريا    آنجا شندگی می
قرينه و  اوم  هايز بیتهةاسب صف م است که نقاای ااه قلم   با  مص  ان ناشک

گار : مقطع  فضام هنرم و سااسی شمانه است. آثا  او     و مقطع اساسی قرا  می
 هد و اش صف يان    غر  ايران نشان می منقد  که پا ندهام او  ا با نقاای پاز 

: 4030)آژندت کند  یهام جديد ترکابی   با  صف م  ا منعكس م مقطع منأخر که جريان

میةد با فراگارم خالقانة نقاای بهاا     ترسام انسان به آشا م و تن عی  . سلطان(443
هام مكنب  و  اش تقلاد و تكرا  تص يرپر اشم اخصات نظار  ست يافت. او به بی

هام اش ويژگی. (12: 4030)اارفیت هام بكرم آفريد که  ا ام ه يت هسنند هراتت نة نه
هام حا انی و طبعی و طنات نهايت ظرافت    پاكره اند اش: ا   بک او عبا تبا ش س

  هام غنی و غاره.انسانیت سباناه
مارشا منس   استت پاز اش اين منعلق به  که به  ي ان سا  ديوان حافظام اش نسخه

اکن ن    م ش  فاگ     انشگاه ها وا    مجة عة خص صی کا تاه    پا يس ب   و هم
ق کنابت اده است. اش 900سال  حدو   ا  . کاتب آن معل   ناست و ا م مینگهد

میةد و يک نگا ه  نس   به سلطانت سه نگا ه ممارشا    نسخة سا  چها  نگا   م ج  
ا   تا يخ و میل نگا گرم اين  و نگا گر شا ه است. گفنه می منس   به ااخ

« مسنی اله تی و ناس تی»و « ااقانبا  ع»ت «جشن عاد»هام منفاوت ب  ه است. نگا ه
شا ه شا ه است. نگا   ااخاثر ااخ« افشاگرم    مسجد»میةد و نگا    اثر سلطان

میةد منفاوت است   وم مكنب هرات ب  ه و با تص يرپر اشم سلطانآاكا ا  نباله
شا ه  ا ام کا بست  قاق و ظريف هةراه با پر اشای جدم    (. آثا  ااخ4)تص ير 

آن  يده  میةد    هام سلطانهام انسانی نگا هاست؛ اما گرمیت حرا ت و نشانه نگ 
هام  هام اصلی    نگا ه؛ حال آنكه کا بر   نگ(404: 4031) هن   ت ا    نةی

هام کنند   نگام که گفنةان نقاای هراتی تسلط  ااتت تداعیمیةد    شمانه سلطان
شا ه . نگا   ااخ(427: 4030 )آژندتة  يان است هام ااراش و تبريا پاز اش تااا  نقاای

کند.    گرا ترسام میبا ااا ه به غالی اش حافظت مفه    ا خ اهی  ا    فضايی واقع
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کشد و با ايجا   تص ير می میةد مراسم عاد فطر  ا بهت سلطان«جشن عاد»نگا   
 هد قرا  می هام نا   ا پاز  وم مخاطببندم ق م و منظمت جهانی اش  نگترکاب

ام    با  ساخنةانت يت ماه ت سط عدهؤجشن و اا مانی مهةانان ااه و   .(2)تص ير 
ناا با ااا ه به غالی عااقانه اش « با  عااقان»کنند. نگا   مفه   عاد فطر  ا تداعی می

)تص ير  حافظت باانگر عشق و  لدا گی ب  ه و فضايز آکنده اش اا مانی و طر  است
 ا ام نقطة می  م است؛ ااه نشسنه بر تخت    ماان  بندم اين  و نگا هترکاب. (0

   .دنبخش میمرکايت  به اثر اطرافاان و  و  لدا   نشسنه    باغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زادهاثر شیخ« افشاگري در مسالد»نگارة  1تصوير 
 (http://www.harvardartmuseums.org/art/169892)منبع: 

http://www.harvardartmuseums.org/art/169892
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 محمد اثر سلطان« جشن عید»نگارة  ۸تصوير 

 (14: 4030)منبع: کرم ولزت 

با خلق فضايی منفاوت با  يگر « مسنی اله تی و ناس تی»   اين ماانت نگا   
شمان  و عالم   هد و هم هام مذک  ت جهانی مبهم پاز  وم مخاطب قرا  مینگا ه

 میةد جةله شکیاشکشد. بساا م اش پژوهشگران تص ير می  اله ت و ناس ت  ا به
میةد  ا    اين نگا ه  حسنت  ابانسنت پريساال س چک و غاره اوج نب غ هنرم سلطان

 اند.     يف  و  قرا   ا ه« با گاه کا مرث»ام  يگر آن  ا بعد اش نگا    انسنه و عده
عن ان مدل لی اش اعر  بر ه به نا    اين نگا ه اهةات  ا  ت اين است که نگا   آنچه 

هايی است و تا چه حد و اش چه منظر انديشة نهفنه     ي ان حافظت  ا ام چه ويژگی
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گ يام  تيک قرن گذات پس اش ديوان حافظمیةد اش  خ انز سلطان  هد. ا نشان می
اين اثرت  ويكر  نگا ه به اعر  اكلی هامژگیچه چاام است؟    ا امهت با بر سی وي

 ا  .  تیلال و ن ع خ انز آن تباان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد اثر سلطان« بزم عاشقانه»ارة نگ 4تصوير 
 (http://www.harvardartmuseums.org/art/320989)منبع: 

http://www.harvardartmuseums.org/art/320989
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 محمد اثر سلطان« مستی الهوتی و ناسوتی»نگارة  3 تصوير
 (www.wikiart.org/en/sultan-muhammad/allegory-of-drunkenness )منبع:

 پردازي . رنگ۸-۸
ا   وج   آمدن فضايی پر هکا  فنه    اين نگا ه م جب ب هام مكةل و منضا  به نگ

فنه    اين تص يرت آبی و ش   است که جاء کا    نگ به و پ يا اده است. باشنرين
هام مغاير    ها  ا م جب ايجا  تأثاراند. کانديسنكی اين مكةل«هام  وحانیمكةل»

کنند. ش   نة نة  نگ ما م است و   مقابلت آبی  اند که او  ا تسخار میمخاطب می
. اين (440 :4030)کاندينسكیت ناروم معن م عةاقی  ا   و نةايند   نگ آسةان است 

ط  م  تضا   نگ    نشان  ا ن فضام بارون و تايان معةا م ماخانه حض    ا  ؛ به
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شمانه و هم    تايانات اسلاةی جهانی پازکه  نگ آبی و ش   هم    فضام اين
هام فرانگان الهی    ها    لبا بر اينت تقابل  نگ عالوه  فنه است؛ کا  ساخنةان به

هام حاضر    قسةت ماانی ساخنةان بارون و هةچنان انسانبا ت مسنان شمانی    
هات ت ان با تأکاد بر معنام نهايی  نگ  هد که نةی نشان می باشم  نگ اين وج    ا  .

نصر مهم    به تفكاک فضا    اين نگا ه پر اخت.    اين  و انت ااهد ترکاب  و ع
هام اا  و منضا  و کا بر   نگ گرايی که ماراث بهاا  ب  واقع نگا گرم ايران هسنام:

ا ت ان ب نةی ت؛ بنابراين(94: 4090)پاکباشت که اش مكنب ترکةانان تبريا برجام مانده ب   
ها  أم صا   کر . اما هةچنان اين نفع نةا ين ب  ن يا نب  ن اين  نگ قطعات به

ش   و  هاماست: اگر قائل به پذيرش معنام نةا ين  نگ مطرح باننده برام هاپرسز
هام مخنلف و منضا  نگا ه چگ نه تفسار ها  ا    قسةتآبی بااامت پراکندگی آن

-گرايانه يا طباعتها  ا فقط جائی اش گفنةان واقعکنام؟ اش اين گذانهت اگر اين  نگ

گرايانه    نقاای اين عصر بدانامت چگ نه اهةات اننخا  اين  و  نگ اش س م نگا گر 
؟ هةان بناا م که   يدا صیه گذاات« اننهاماطرنج بی»يد بر ا  ؟ آيا باتباان می

 (.494: 4031)ه مت  بايد باشم  ا برپا نگه  ا   و اش خالل آن سخن بگ يدمی

  بندي. تركیب۸-4
(ت سه بخز ايجا اده فضاهايی منفاوت  ا نشان 1بندم افقی نگا ه )تص ير     تقسام

ن اادن می و ن اخنن م ساقی  تحال سةاعشمانه مسنانی سرخ ش  ا     هند. پاز می
شمانه که با  ماخانه    آن جام  ا  ت فرانگان الهی  ا ترسام کر ه؛   حالی که پس

ترين قسةت    سةت چپ  هد.    اين برش افقیت مهم گسا م نشان می   حال می
 ماند؛ اين بخز طنابی است کهنگا ه قرا  گرفنه است که تاحدم اش نظرها پنهان می

باال کشادن يا پايان آو  ن صراحیت  یفضام بارون و پرا   ماخانه  ا با حرکت نةا ينِ
 (.1کند )تص ير به با  آن منصل می
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 بندي افقی نگارهتقسیم 5تصوير 
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 كندهم متصل می طنابی كه دو قسم  نگاره را به 6تصوير  

آفريند که يا آو  می هايی اكلاسنفا ه اش هندسهت  با رم   گفنةان قدسیت نگا گ
اسالمی هرکدا  اش اجاام اثر  - الگ م عالم مثال است. بنابر اين  يدگاهت    هنر ايرانی

 ساند.    معةا مت کف    معنايی  يگرت ذهن منفكر  ا اش میس   به معق ل می
اش با  فضاست که جهت عة  مساخنةان نةا  شمانت  ي ا  نةا  بعد س   و باال وند  

)ا  الن و می   اناخت هسنی تناطر  ا   و سقف بدل ک چكی اش گنبد آسةان است 

ضلعی قرا   از بر اكل    اين نگا هت اسا  معةا م ساخنةان(. 17-11: 4094بخناا ت 
ت اند نةا  جسم و از ق   حرکت    از جهت  ا   که طبق  يدگاه مذک   می

ها و ط   ضةنی    نر ه بر با  و کف ماكدهت به ضلعی عالوه اين از .(11)هةانت بااد 
هام مكنب ضلعی    باشنر نگا ه اي ان ناا وج    ا  . اش اين گذانهت تص ير از
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)پاکباشت ( حض    ا   خمسة نظامی وتهماسبی  شاهنامة شاههرات و مكنب صف م تبريا )

گرا  ا ترسام يا م ض عی واقع؛ اين تصاوير آاكا ا مجلس ااهانه (39-94: 4090
ت ان پاچادگی اين فر   ا صرفاً معنايی عرفانی قلةدا  کر ؛ شيرا نةی تکنند؛ بنابراين می

   اينجا ناا ابها  ظريف اين نةا  هندسی    هر سه قسةت اله تیت ناس تی و ماانی 
نگا گر ا  . آيا اين ساخنةان هةان سرام مغان حافظ است؟ اگر چنان استت  يده می

کند؟ مكانی اله تی و     جايگاه مفسر اعر حافظ چه تص يرم اش اين مكان ا ائه می
سرام مغان  ؟هام عرفانی يا ساخنةانی با معةا م  ايج  وشگا  آن شمانسراا  اش پاا 

مكانی آفريد  خالقات منن حافظ است. حافظ اش ترکاب ص معه که جايگاه عا فان و 
پرسنان استت اين مكان  ا ده يا ماكده که جايگاه کفا  و میشاهدان پا ساستت با آتشك

ام و خاص  ي ان اوست. سرام مغان گاهی    منن خلق کر ه که مكانی اسط  ه
ا   که ن    جايگاهی مقد  معرفی می گاهی نااج يی نشان  ا ه و مكانی برام لذت

 و فضام منضا      گار . گ يی نگا ه ناا با ترکاب کر نخدا فقط    آن تابادن می
ضلعی     از ابها  اعر  ا  . تضا  مفه می فر  يک ساخنةانت سعی    حفظ

ضلعی است و تايان  سرتاسر نگا ه جا م است؛ مثالً با  فرانگان الهی که از
شاا  است.  طة بارون که سراا  اش مسنان ناهالج   م  و  آن   مقابل اي ان و می

کنند  ساخنا م عرفانی  ت ان آن  ا تداعیندا   و نةیقطعانی     اللت اين فر  وج   
کند. اين برخالف يا تا يخی  انست؛ شيرا مدا     ماان اين  و مفه   باشم می

ساخنا گرايی است که   پی جامات بخشادن به مفاهام است: ساخنا م که هةاشه 
ام اش حض   طهيافنه است و هة ا ه    فرايند ا جاع به يک مرکا يا نق خنثی يا تقلال

 :Derrida, 1993)  ا  ماند. مرکايت ساخنا  امكان باشم شبانی  ا بسنه نگه میثابت می

278) . 
کند: نگاه اش باال بندم اين نگا ه اش  يد  ووجهی اسنفا ه مینقاش    ايجا  ترکاب

رخی شمان با  ماخانه و کف آن )نگاه اش باال(ت ب و نگاه اش پهل . بانند  ماناات   هم
هرکدا  اش اين شوايا . (7تص ير باند )ها )نگاه اش پهل (  ا میهات پنجره و صراحی پاكره

باش هم چند شاوية  يد  ا ند؛ برام مثالت بامی که فرانگان    آن حض    ا ند و 
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ا ند. ام منفاوت  يده میگ نه نگاهی اش باال  ا ند؛ اما به تهر  و تهام کف با کاای
  ا  .ة  يد م جب  وش   ک خاصی اش نگا ه میاين تكثر شاوي

 نگاه از پهلو نگاه از باال
 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ديد متفاو  در نگاره زاويه 7 تصوير

هاست که    آن مرکا اصلی وج   بر اينت اين نگا ه جاء آن  سنه اش نگا ه عالوه
هام مهم نقطهت اند مرکا نقز بااد. بندم ماناات   میندا  . هر نقطه اش ترکاب

. (442: 4094)نظرلیت جا کنند    نگا هت مرکا  ا جابه« نقز» لال اهةات  ت انند به می

ت ان  قاقاً مشخص کر  که کدا  قسةت اش اين نگا ه ا  ت نةیط   که  يده می هةان
   نگا گرم    اينجا ناا « نقز پنهان»ت اند مرکا اصلی بااد؛ شيرا اسنراتژم می

بندم ه اسا  و ماهات هةاهنگی   ونی است؛ هر نقطه اش ترکابحض    ا   ک
نظر اش اينكه کدا  نقطه  ا  بااد؛ به عبا ت  يگرت صرف« ج هر واحد»ت اند نقطة  می

بندم ايجا اده براسا  نقزت    هر نظر بگاريمت خ   ترکاب   بندممرکا ترکاب
  (.401نت )هةا  خ اهد آماخت « نقز پنهان»با مشخصات اصلی  تص  ت

ط  م که با نگاهی گذ ا  تص ير   آمده؛ به هام منعد م    اين نگا ه بهجا 
يابام تةا  سط ح نگا ه  ا صراحی و جا  فراگرفنه است. جا  می هم     سنان    می

اند.    که ماكده  ا به ا   کشانده« سب کشانی»فرانگان الهی قرا   ا   هم     سنان 
ا   که سه ضلع مثلث  ا    نگا ه سه جا  الج   م  يده میهام میت ماان اين جا 

 نگ الج   م    کنا  آبی و مفه   اين  نگ قرا   ا   و  .(3د )تص ير  هتشكال می
ها    سه  أ  مثلثت    سه قسةت اله تیت يا آو  حاالت  وحانی است. اما اين جا 
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ام آبی که    سپادم م با خرقهاند:     سنان پارم  ناس تی و ماانی نگا ه قرا  گرفنه
اش هةه  ؛پ ش بر با  ماكده ام آبی   کنا  فرانها  ؛   يده می گ اة سةت  است

کند. آيا  هم منصل می شمانة نگا ه  ا بهشمانه و پسوسالة طنا ت پاز به ترت جامی کهمهم
ا ه اين گر ش نگاه باننده اش اي ان ماكده و جةع پرا   مسنان به بخز ملك تی نگ

ا  : وج    و ساغر  بر اينت پرسشی  يگر ناا مطرح می تعبارم عرفانی  ا  ؟ عالوه
الج   م     و قسةت ناس تی و اله تی نگا ه به چه معناست؟    ظاهرت    اين 

ام که ا  : مسنان ماخانههم منصل می فضام پاچاده با خط عة  م طنا  بهنگا ه  و 
حال مسنی الهی و به فرانگان الهی که    تاند   حال سةاع و سرمسنی شمانی

کامل  و  ناپذيرم تفكاک ت ان بهبا کةی  قت باشنر میا ند. اندت مرتبط می ملك تی
ص  ت  ام بهفاصله جام نگا ه حض    ا ندتعناصرم اش  و جهان    هةه فضا پی بر ؛

اين ا  .  ست می به پايان  ستام بی   چرخهمداو     جريان است و معنا 
تنادگی حاکی اش آن است که هر عنصر )واحد ترساةی( با ا جاع به   م       هم

گار  که به  يگر عناصر آن شنجاره يا نظا  منعلق است. اين   ون خ   اكل می
)  يدات  ا  تنادگی هةان منن است که فقط با  گرگ نی مننی  يگر ت لاد می   هم
 يخنن عناصر تص يرت مفه   جا  می حافظ  ا هم .    اينجا نگا گر با   (01: 4033

  ماند.هام می سرگر ان میکند.   واقعت چشم باننده    گر ش مداو  جا  گرگ ن می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سه جام الجوردي ۲تصوير 
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  پردازي. شخصی ۸-3

میةد     ها ناا نة    ا  . مها ت سلطانتضا  فرماک اين اثر    اخصات

ا  . او با صراحت  ا   که گاه چهر  افرا  کامالً اخصی میقد م  پر اشم به اخصات

شمان وقايع ها و ساخت ترکابی که امكان تجسم گسنر ه و همترسام شند  انسان

آو  ت آشا م  ا    تص ير اش فراهم میگ اة نگا هاةا     جريان  ا    گ اه بی

گا ه   آمده    اين ن نقز هام به يک اش اخصات هاچ. (33: 4031)اارفیت کند منعكس می

ص  تی  ت ان گفت به ا ام وضعانی مشابه ناسنند و می اش پار و ج انت هشاا  و مستت

اند. نقاش با ا ائة حرکاتی پاچاده و آشا ت نةايشی پ يا  ا ام اخصانی مسنقل اده

  تص ير   آو  ه است. ا اش هر اخصات و منناسب با او بهمنةاي

 ذهن  ا به هايی چه ن ع انسان تص      اخانه مق ممسنان سرخ ش و بی

 وش  ی کامل که با  امانت آسةان  ا بههاي؟ مر انی کافر و عااش يا انسان سانند می

ان اين مسنان ا  يدهت هفت شوج ا يم    مامن جه می ترکشند؟ با نگاهی تاابانانه می

مة يكی اش اين    جا کم  ست .  نگ آبی(9تص ير حال تبا ل جا  می هسنند )  

ن عی يا آو  حاالت  وحانی و ملك تی است؛   حالی که  ها وج    ا   که به شوج

مسنان  ا « ا   و عربد »جهانی است! نگا گر  ها کامالً اينوضعات تص ير ادن آن

هام گ ناگ نت پايك بی و سةاعت ن اخنن ساش و هام مكةلت حاالت چهرهکةک  نگ به

شمانه و تعد  کشد. گ يی ال غی پازتص ير می به« ش گان ارا»خ   ادن  بی خ   اش

ط  م که  است؛ به« ش ه هاا  صف اش  عاهام مسنجا » هند   حاالت افرا     آن نشان

 کند. نگاه باننده  ا    حرکنی ما پاچ و  و انی اسار می
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 جام میكنندة  هف  زج مبادله 9تصوير 

پاچادگی اين تص ير  ( بر1بر اينت  قت باشنر    تفكاک افقی نگا ه )تص ير  عالوه
افاايد؛    فضام ناس تی آن و ماان مسنان ناهشاا ت پارم   حال سةاع است و  می

هام  ا  . اش س يی  يگرت    قسةت باالت انسان  نگ آبی    لبا  مسنان ناا  يده می
 و فضا  رميناپذ تفكاک باش هم باا ند.    اينجا   يده میخ ا م  معة لی   حال ارا 

ک اد  ها میگذا م اخصات ها و جاممفاهام  نگ کةک به ا يم. نگا گر  و می  وبه
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اده  ا  تعاان مدل ل ساخنا م اشپازو پايان  الّباشم بی .ه کندغلبها بر می  ادن نشانه
تص يرنگا م خالص هةانند  . گرياکند و اش تص يرنگا م خالص میباشنةايی نةی

کند؛ اده    تقلادم کامل  ا تأياد می می  م نا ت حض   چااهام باشنةايیکال 
 :Derrida, 1997)  و سةت می  ادن پاز می    حض   مدل ل به جايی که  الّ

ا   که اش ساقی  ست  يده می    کنا     مرکا تص يرت اخصی با لبا  آبی و .(330
گرفنه و گ يا مشغ ل حرف ش ن با اوست. اين اخص مةكن است ماخانه صراحی 

خ   حافظ بااد که مدا     اعرهايز اش می و ساقی و با ه گرفنن اش او    قبال  فنر 
   ست  صراحی پ شِپار آبی تسخن کر ه است.    جايی  يگرت    سةت  است نگا ه

ار مغان اعرهام حافظ   حال  ا ن جا  به مر م مست نقز اده است. آيا او هةان پ
پ ش   حال سةاع و پار نشسنه    طبقة است؟ اگر او  ا پار مغان بدانامت پس پار آبی

ف قانی چه نقشی  ا ند؟ براسا  اعر حافظت پار مغان    باالترين قسةت ماخانه قرا  
پ ش هةان پار مغان  شمانه. اگر بپذيريم که پار آبی ا  ت نه    ماان مسنان  ند و پاز

هةان انسانی که    اعرهام حافظ نقز اساسی  ا   و مدا  او  ا به  -حافظ است
خةا کز مفلس »گار ت کاست؟  مر م که اش  ست او ساغر می -کندماخانه  ع ت می

پار مغانت به « بسنن کةر به بندگی»و « سرام مغان»که بدون آمدن به « امش هارا 
بر  حافظ بااد. عالوه ةكن استهم م نخ اهد  ساد؟ اين اخص« وصال  ولت بادا »

ا   که چاام    اينت شير پام فرانگان    طبقات ف قانیت تص ير پارم  يده می
 سنانز گرفنه و با چشةان گر اده به آن خاره اده و کنا  او آکنده اش صراحی است. 

نقاش آن ااعر يا قهرمان صینه  ا   ست    »پندا ند: برخی او  ا خ   حافظ می
هام ارا  قرا   ا هت ضةن اينكه کنا  بسنرش  ا ناا خالی اش م   يف صراحیباال

  برخی به عقاد .(490: 4030)ک  کاان و ساكرت « صراحی و ساغر نگذاانه است
با ت جه به فر  و ن ع     ست ؛ اما قرا   ا   کنا  حافظ     سنان او پژوهشگرانت

؛ اش اين مفه   با ها (409: 4017)حسنت ينه ت ان به فرضی  يگر ناا  ساد: آگرفنن آن می
يا  اده است. چشةان گر اد  مر  مةكن است « آينة سكند »باعن ان  ديوان حافظ   

ت يا آو  کاست؟ حافظت گ يام اين م ض ع بااد. باوج   چنان فرضیت اين اخصا
   ...؟پار مغان يا
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اين نگا ه به غال  ترين  اليل پاچادگی نة   تص ير پار و حافظ   يكی اش مهم
اكل  هام  يگر حافظت بهگر  . اين غال مانند برخی اش غالاده برمی ااا ه
گ يی ماان ااعر و پار مغان سرو ه اده است و  و  اوم  ا  .    اين اعرت  و گفت

ت    بات هشنم  اوم به پار تغاار کر ه «سرام مغان»پس اش ت صاف فضام م ج      
 سد اهةات نقز حافظ نظر می به خ   گرفنه است. به ا و  وگ  گفت و غال اكلی

 اهنةام او    اين مسارت نة       مقا وج گر و پار مغان   جستعن ان انسانی  به
اين  ن هنر و ا باات هد. باشنر م  خاپاچاد  خ    ا    تص ير ناا نشان می

  اند:وج   ا عا فانه  انسنه جست
تن با سرهام  به  ن اعر و سه تا اش   اويز پ سناننظر اش مص   کر اين بايسنی صرف

ها يک تراااده عالمنی کافی برام تةثالی ب  ن صینه بااد. بدون اکت سرمسنی آن
 ا    حال خم ادن  وم کنابی سرمسنی ص فاانه است.    شمانة عقب يک مر   يز

  (.447: 4030)گرمت است که بايسنی ااعر بااد 

ی که   م    عرفانی و تةثالی ب  ن نگا ه باان اده برخالف چنان نظرهام قطع
؛ چنانچه  سانند ذهن نةی به گ نه معنام نهايی  اهام تص يرم هاچاستت  اللت

وجه تضةانی برام هاچ اندت بهبپذيريم حافظ و پار مغان    نگا ه تص ير اده
 ها وج   ندا  .  پر اشم آناخصات

 . طنز۸-5
هام م اين نگا هت طنا است که    تفاوت انداش  پاكرههاترين ويژگیيكی اش مهم

هايی خاره يا هام پريشان و معلق با نگاههام مخنلف تص يرت چهرهاده    قسةت  سم
 نگ    ماان فضايی سرگر ان که چشم باننده  ا     به هام آوياان و  نگجامه و خةا ت

لبداكافی انسانی    خنااگر ا  . اين مفه   کا کندت مشاهده میيک نقطه من قف نةی
وق ع پا سنه است. اين خنااگر سرم با گت   ا م    سةت چپ مرکا تص ير به يز
چندم که    قسةت  هامهايی با يک و  سنانی ک چک  ا  . هةچنانت پاكرهاانه

شمانه هسنند هام پازتر اش پاكره اندت اش نظر انداشه با گتص ير   آمده ماانی نقاای به
بندم  کا  فنهت ترکاب هام بههات فضام ماخانهت  نگ. حاالت پاكره(420: 4030ت )آژند
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ويژگی با ش نقاای »کنند. ها و غاره هةه حالنی اش طنا و کا يكات    ا يا آو م میاندا 
ها و  طبعیت ظرافت و مااحی است که     فنا هام منقابل بان پاكره میةد ا   سلطان

م جب  حافظ طنا     ي ان خ اجه .(414: 4034)س  آو ت « خ   چشم می    مناظر به
چندگ نگی معنا    تفاسار مخنلف ااعا  اده است و اين نگا ه با ن ع 

ام  ا  . طنا نةايز کشادن طنام اليه سعی    به تبندم غنیپر اشم و ترکاب اخصات
ط  م که  ظريف هةراه با ااطننی پنهانت اايد باش ترين نة   اين نگا ه است؛ به

  گرايانه بر اات کر .ت ان با قطعاتت اش آن معنايی عرفانی يا واقع نةی

 ها. تحلیل يافته4
میةدت به تیلال  اثر سلطان« مسنی اله تی و ناس تی»هام نگا   پس اش بر سی ويژگی

تر پر اشيم و ا تباط آن  ا با خ انز ساخنا اكنانه اش اعر حافظ  وان اين مفاهام می
  .کنام می

يكر م با اعر حافظ م اجه اده اولان پرسز اين است که اين نگا ه با چه  و
گر ت ان گفت اين نگا ه باانهام پاز تباان کر يمت میبنابر آنچه    قسةت است.

ط  م که    قاد ساخنا   به اعر حافظ است؛ هايیسارگسسنی معنااناسانه اش  يگر تف
وجه  وان ناست.    اينجا برام بر سی هاچ ههايز بنهايی نةانده و اعاع عةل نشانه

ها  ا با اين نگا ه باشنر بايد به م ا  م بناا م    نگا گرم بپر اشيم و ا تباط آن
مشخص کنام. نخسنان پرسز   با   اسا  مفه   باشنةايی    نگا گرم است: اين 

هةراه با  الًکند؟    نگاه اول و بنابر مننی که معة نگا ه چه چاام  ا باشنةايی می
ت اند م ض عات و می   آيدت مخاطب تاحدو م میتص يرنگا م ايرانی    شمانه می

معنايی نگا ه  ا حد  باند. اما    پاسخ به اين پرسز م ا    يگرم ناا بايد لیاظ 
بر اين  ا  . عالوهباننده     ا  ت هم معنا گرفنا  می تا  ؛    غار اين ص  ت

. بساا م  ا   اهةات  و ان و سلاقة اخصی نگا گر ناا م ض عت گفنةان تا يخی
يافنه اش ام نظمپر اشند؛ مجة عهنگا گران ايرانی    بافنی اش سنت به کا  باشنةايی می

عن ان وا ث اين  است. هنرمند به ...ها و هت اا ها مضة نقرا  ا هام هنرم که اامل 
هايی است که  ماگان و نشانه  ا ا  ؛ او ماراثسنتت   گار ن عی  يالكناک می



   02 / اةا   3 سال                                                                                       421

بنابر ه ش و اسنعدا  فر مت اين  ی اش تا يخ فرهنگ هسنند و اش س يیت اللنگر مفاهاة
 هد. اما اين نگا ه  کشد و  وای ن     چها چ   آن ا ائه می چالز می ت  ا بهسن

    هد؟  ا نشان می -با اين فرض که گسسنی وج    ا   -چگ نه اين گسست
ط  م که بساا م اش پژوهشگران تا يخ هنرت  اهةانی ويژه  ا  ؛ به ت  مارانینگا گرم اي

پاز اش آنكه  «0تةثال»اند. پديدآو ند   نگا گرم ايرانی  ا جهانی تةثالی قلةدا  کر ه
   نظرش  ا    ذهن  ا   و سپس ص  ت تةثال خ    ا برگايندت مجة عة معانی م 

کند.    اينجا اش مخاطب خ    ا اننخا  می ص  ت م ض ع تمبنام قرا  ا هام سننیبر
پی   يافت معنام مشخص ا   تا برمبنام اين قرا  ا ها و  ماگانت   ناا خ اسنه می

 میةد ت ان گفت که نگا   سلطانبا ت جه به مفه   تةثال می(. 494: 4094)اخگرت بااد 
قبال مفاهام اش ش ن برخی اش قرا  ا هام سننی نگا گر با برهم ناست؛ شيرا تةثالی
ن عی اين  واقع بهاده و لغاانت    هام اخصی پاكره و بندم بدون مرکاتهات ترکاب نگ

ام هام قطعی ناست و  ابطه اكند. آماج  ماهام اين نگا ه مدل ل اص ل  ا   هم می
هام اين نگا ه    فضايی آکنده اش  ماگان اشلی و  . اخصاتندا   سر است با معنا
شمان شندگی     گ يی هة ا ه با م قعات خ   فاصله  ا ند و هم اند؛ هشمانی معلق اد

ن عی  اده    ماانِ کنند. مسنان نقز ا تجربه می ت  ناام واقعی و عالم اله
ام آمدند. نقاش برام هر اخصات لیظهو باو م     فت   و اشلات اةرمِ غناةت

ظه من قف اده و آ ماان    گ يی شمان    اين لی تص ير کشاده است؛ جداگانه  ا به
 سراسر    اةرم غناةت باو م و   اند. اين  يالكناک اشلات ناام تص ير گرفنا  آمده

  کند.پاز تعاان نةی؛ اما باش هم معنايی  ا اششندنگا ه م ج می
ام بر ه هد معنام يكّو نشان می کشد    می اكنی معناهام  يگر منن  ا بهاال  ه

و نقا  اش  کند شت تناقض معنايی من ن  ا کشف می  يدا با اين  ومنن غالب ناست. 
است. بايد   هد چگ نه گفنةان بر تفسار منن غالب ا  . او نشان میها برمیچهر  تقابل

بلكه     ؛کنداذعان کر  تفكر  وگانة سننیت پرسز اش حقاقت حض    ا مطرح نةی
ا  . اين مفه   جايگاه تفاوت می  می تقابلی کاملت   ونت بارون و ناظر بر نشانه   

آن « سبک» مفه   ساخنا اكنیبايد ناب   کر .  تا  که    سنت تفسار می  ا نشانه
ابها  اين نگا ه  (.Derrida, 1997: 84)گر   اناخت  قاق برمی نب  است که به 
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ام اش  هدت  اللت    ااخهحدم است که تضةان هاچ مرکاينی    آن    نةیتا
ت کندهام اناو  ب  ه و هة ا ه گش  ه است.    مننی که   يدا آن  ا واساشم میمفا

مانند  ؛(004)هةانت  هسنند هايز ناا    مقا   الّها حض    ا ند که مدل لاش  الّ نظامی
پايان اش معانی مةكن ام بیام تا يخی    چرخههام اين نگا ه که    حكم پديدهنشانه

ت انام منن  ا چاام بارون منن وج   ندا   و ما نةی ت  يداوج    ا ند. اش نظر 
ام میةد ناا با پر اخت اا ه کنام. نگا   سلطان س م چاام جا خ  ش هدايت به

ن عی گفنةان هنرم عصر خ    ا  گرايانة آن شمانت بهمبهم و نامنعا ف    سنت واقع
هم و مین ا  ا   نقص م ج   بان فر  عاب و و آن تعامل بی کشد میچالز  به

آمده هةاشه تةايام  ذهن هام بهاده    اين تص ير و مدل ل هام ا ائه يا . بان  الّ می
 ت لال تكرا  و تفاوت ت بهامفاصله.    مننت بان يک نشانه و نشانة بعدم وج    ا  

ها نناجه وج    ا   که ضرو م و ناگاير است. چاام که   يدا مقد  بر تةا  اين
   .(Hill, 2007: 17) ت تفاوط استگار  می

   . نتیاله3
گار . منن جهانی نظر نةینةام يک معنا   نة تةا ا باات پساساخنا گرا  يگر منن  ا آي

ت خ انشی «تقابل  وتايی» نپذيرفنن با  سد. ژاک   يداپايان نةی اش معناست که هرگا به
انداش  مرکا آن  ام منن بههکه طی آنت حاااه  هد  ست می به ساخنا اكنانه اش منن

به يک مدل ل ااا ه  ها فقطا  .  الّاصطالح ويران می بد و منن بهيا میاهةات 
ها منن  ا ام اش  الّ هند. شنجاره ست میکنند و حالت قرا  ا م خ    ا اش نةی
  وت   يدا اذعان ند؛ اشاينکنساشند که ذهن خ اننده  ا    سرگر انی معنايی  ها می می

 ظديوان حافکند. افند و منن س ية چندمعنايی پادا میتع يق می کند معنا هة ا ه به یم
ناگ ن گ هام  اا ه ت بهاشلیاظ ساخنا  نةا ين و اسنعا م يكی اش من نی است که به

م ج   يا آن  ا    قلةرو ا باات عرفانی  انسنه  هامسارتأويل و تفسار اده است. تف
اثر « مسنی اله تی و ناس تی». نگا   اند  ست  ا ه به ش آنيا خ انشی ماتريالاسنی ا

فسارهام  وگانه اش میةد که برگرفنه اش غال حافظ استت با خ انشی منفاوتت ت سلطان
نقز »کا  بر ن اسنراتژم  پر اشم غنیت بهبا اخصات  يا . نگا گرمیاعر حافظ  ا فرو
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اش  ا    فضايی با  ين  نگت نگا هت علم به اهةات هندسه    معنا و کا بر  نةا«پنهان
واقع بر معنام اصال چندوجهی آفريند و با خلق چندين مرکات   چند شاوية  يد می

هام آن بندم اثر و يافنن  وابطی بان نشانهگذا  . پس اش بر سی ترکاباعر صیه می
ا يم بر اات نگا گر اش غال حافظ بساا  به انديشة خ   اعر با اعر من جه می

ام خاص   گار ح شه تها و تضا هام مفه می   ماان تقابل شيرا ا يک است؛ن
  کند.و ذهن مخاطب  ا    يک نقطه من قف نةی ا   نةی

 ها نوش  پی
1. binary opposition  

2. Jacques Derrida 

3. allegory 
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تهران: . 2چ حافظ(. انديشة )دربارة زندگی ورندان  از كوچة. (4010) ک  ت عبدالیسان ش ين -

  امارکبار.
 ترجةة ناهاد میةد اةارانی. تهران: کا نگ. هنر دربارهاي ايران.(. 4034) س  آو ت اب العال -
 تهران:هاي خواجه حافظ شیرازي(. آب حیا  )نگرشی در انديشه(. 4070)اابانیت حسنعلی  -

 فر وسی.
تهران: اسرا  . 0ترجةة اعظم ن  اله خانی. چ. معنوي  در هنر(. 4030) اندينسكیت واسالیک -

   انز.
ترجةة احةد ضا  هاي عهد صفوي(.نگاره نقاشی ايرانی )نسخة(. 4030) کرم ولزت اسن ا ت -

 هران: فرهنگسنان هنر.ت. ا تقا
ترجةة پرويا  هاي خیال )هف  قرن مینیاتور ايرانی(. باغ (.4030ساكر. ) .و ژ.پ .ک  کاانت ا.  -

 فرشان. . تهران:2مرشبان. چ
 . ترجةة عربعلی اروه. تهران:  ناام ن .نقاشی ايرانی(. 4030) گرمت باشل -
تهران: . 2ترجةة مهر ا  وحدتی  انشةند. چ .مروري بر نگارگري ايران(. 4094) اولک گرابرت -

 فرهنگسنان هنر. 
 تبريا: سن  ه.. 0چ مکتب حافظ.. (4030مرتض مت من چهر. ) -
علی عاتی. تهران: فرهنگسنان . عبا مینیاتور ايرانی جهان دوگانة (.4094س )نظرلیت مائا -

  هنر.
ترجةة مرا   حلقة انتقادي: ادبیا ، تاريخ و هرمنوتیک فلسفی.(. 4031) ه مت  ي يد ک شنا -
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