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 -1مقدمه
پستمدرنیسم و شیوحهای ت کرش دارای ابعاد رستردحایست ه شامل تماگ جنسههییای انییدری
روامرح اعم اا ههنیت و عنیت است .این مکتییب بییرای لحظییهای در آنهییه بییودح و هسییت و آنهییه
وانمودح شدح تردید می ند و این تردید یا انسان را به سوی سایتن قیقتی جدییید سییوا یواهیید
داد و یا او را یلع سالح یواهد رد .رویی انسان هرهه تا بحال به عنوان واقعیت و مسییلک سییایته
در دایرحای بریزد و آنراح اا ااویۀ دید باالتر به همه نگاح ند و این ییه ییداگ یییک اا برسییایتههییا و
االهای ههنی به قیقت نزدیک است و میتواند سواالت وجودشناسییانۀ یییک ههیین جسییتجورر را
پاسخ دهد به انتخابی دقیق و موشکافانه محتاج است و یا ممکن است در نهایت به قیقت مطلییوب
یتم نشود .هنین درک یاصی و هنین ااویۀ دید دانای لد نیاا به تلنگر بزرری داردد تلنگییری ییه
انسان را به لحظهای برساند ه برای اا دست دادن هیزی نداشته باشد 1آنقییدر اشییتی و نییامردمی
دیدح باشد ه امید صالح اا او منقطع رردد .در هنین لحظهای انسان بییه سییراش داشییتههییایش مییی
رودد به سراش ریسمانی ه در آن هنگ اند و یود را اا سییقون نجییات دهیید .ییداگ فلسی ه د ییداگ
معرفتد داگ ههن ررحرشایی ه تا نون اندویته است در هنین لحظاتی او را نجییات یواهیید داد
انسان پست مدرن میان بیم و امید در سیالن است .راهی ورسویی اا امید او را به وجیید میییآورد و
در لحظۀ بعد با فروپاشی بنیانهای ایدئولوژیهایش به رردابی هائل میافتد.
در پستمدرن ما با «آراهی اهب» روبهرو هستیم هیزی ه به را تی هام نمیشود« .نظریییه
آراهی اهب را می توان در عقاید مار س د فروید و نیچه جستجو رد .مثال مار س اعتقییاد داشییت
ه آراهی اهب هیزی نیست جز ایدئولوژی .بسیییاری اا عقاییید مییا میینعکس ننییدة واقعیییتهییای
اجتماعی نیستند و واقعیات به ن ع طسقۀ ا م تحریف میشوند .فروید میروید ه آراهی ما تحییت
تأثیر نایودآراح قرار میریرد و راهی به شکل بیماری روانی ظهور می نیید .پییس بییه عنییوان منشییأ
واقعیت و عنیت نمیتواند باشد» (مقدادید 124 :1378د  )125و اییین یییک قیقییت تکییان دهنییدح
است.
نیز ممکن است اور پستمدرن نیاا به یک تلنگر نداشته باشد .ممکن است واقعیتها سایته
شدح باشند و دیگر هیزی برای یلق نماندح باشد« .جان بارت» در طی دو مقالۀ معروف یود ییه در
امرة مطالب اساسی بحثهای مربون به پستمدرن است به این مطلب اشارح ییردح اسییت 2.اییین دو
مقاله نشان میدهد ه هگونه سایتن واقعیت نارهان به اتماگ میرسد و هگونه راهی برای سییایتن
واقعیتهای جدید باا میشود .به عنوان مثال بارت دربارة رمان مدرن در مقالههای یییاد شییدح مییی-
نویسد ه رمان مییدرن بییه بیینبسییت رسیییدح اسییت و نویسییندران هرهییه ر تنییی بییود ر تییهانیید و
بدعتگذاریها به اتماگ رسیدح است .او معتقد است رماننویسان ا نون با باای با شخصیییتد پیرنییگ
و ...سعی در ابداع شیوحهای جدید دارند ه السته پشت این بدعتهییا هیییزی نه تییه نیسییت و اییین
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نتیجه را می ریرد ه ادبیات در اوج جایگاح یود است و در عین ال تهی شدح است« .جان بارت»
این مقاله را در دهه  50نوشت و درست  10سال بعد مقالهای نوشت با عنییوان ادبیییات رنیییسییاای
شدح ه در این مقاله ادعا ردح است ه ادبیات مجدداً یک سویۀ بدعتگذارانه پیدا ییردح ییه مییی-
توان عنوان آن را ادبیات پستمدرن رذاشت .او پستمدرن را به عنوان مکمل مدرنیسم معرفی می-
ند ه سعی در رنیساای ادبیات مدرنیسم دارد.
در هر جامعها ی و در هر عصری ایدح یا ت کری یاص ثست شدح است ه برای مدتی سییربرآوردح
و در میان ههنهای تشنۀ قیقت ریشه دواندح و به ناهار به سکوت رراییییدح و ییذف شییدح اسییت.
شاید قرنها طول بکشد تا تماگ برسایتهها و االهای ههنی یکی یکی یود را در معرض دییید قییرار
دهند ولی سرانجاگ این قصه در جایی به پایان یواهد رسید؛ در جییایی ییه ههیین دیگییر نمیییتوانیید
توجیهی برای علتها و معلولها بیابد و در این یط پایان نارهان ههنی ظهور یواهد ییرد ییه بییی-
محابا به نقد فیلسوفان و نظریهپردااان جامعۀ یود و دنیای یود یواهد پردایت و این لحظه لحظییۀ
تولد ت کر پستمدرنی است.
واقعیت و پاسخ به سواالت وجودشناسانۀ بشر باعث به وجودآمدن نظریههییای مختلییف و متنییوع
دربارة فلس ه اندری شدح است .هر صا بنظری اا دریچۀ نگاح و ت کر یود سعی در ل این مسأله
داشته و راهکارهایی را ارائه دادح است .و یا توانسته است واقعیتهای جدیدی پیش روی انسان قرار
دادح و واقعیت های دستو پاریر را تخریب ند و به تکاملد جان تااحای بسخشد .تماگ این تالشهییا
در جهت آراح نمودن انسان و تعالی او صورت می ریرد .در شعر افظ و فکر او نیز ر ت به سییوی
تعالی و تکامل موجب به وجود آمدن نظریه قابل تأمل در امینۀ تعریف واقعیتها شییدح اسییت .قابییل
تأمل اا این جهت ه قرنها پیش افظ به فلس های رسیدح است ییه امییروا در قالییب یییک مکتییب
فکری رنی شدح ررحرشای بسیاری اا تناقاات و ایتالف سییلیقههییای سیاسییی – اجتمییاعی اسییت.
تمهیدات به ار بردح شدح در متن رزلیات افظ با مؤل ههای پستمدرنیسییتی همخییوانی دارد ییه
افظ توسط این تمهیدات به تجزیه و تحلیل و نقد روایتها و ر تمانهییای معاصییر یییود پردایتییه
است؛ به یصوص مؤل ه اقتساع .در این تحلیل او توانسته است روایتهای الن عصر یییود را مییورد
باایواست قرار دهد و جنسۀ قطعیت را اا آنان بگیرد .در این مقاله به بررسی این امکانات و ابزارهای
پیشسردی و تطسیق آن با مؤل ههای مکتب پسییتمییدرن در دوران معاصییر یییواهیم پردایییت .الستییه
پستمدرن جنسهها و اوایای رستردح ای را داراست ه ما با توجه به جهییانبینییی ییافظ در امینییۀ
مر زیتادایی اا روایتهای الن ه جامعه و افکار عمومی را به محاصرح درآوردحاندد تنها به ابزارهییا
و مؤل ههایی اا پست مدرن یواهیم پردایت ه در ستیز و تحلیل با پدیدحهای اجتماعی پیییشروی
شاعر است .در رزلیات افظ مؤل ه «اقتساع» در این امینه بیشترین اربرد را داراست.
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 -2پيشينۀ تحقيق
در یصوص اور ت کر پستمدرنیستی در رزلیات افظ و یییا آثییار السیییک ایرانییی تییا نون
تحقیقی صورت نگرفته است هرا ه به اعم منتقدیند ت کر معاصر پستمدرن را باید در آثار معاصییر
ایرانی جستجو رد ه آن هم تقلیدی است شتابزدح اا آثار پستمدرنیستی ررب.
در مقالهای با عنوان پستمدرنیسم در ادبیات و رزل فارسی به قلم محمود طیّب د ضییمن اشییارح
به تاریخچۀ ورود مدرنیسم به ادبیات و تغییر فاای ررب به این نکته اشییارح شییدح ییه مدرنیسییم اا
اواسط قرن بیستم وارد ادبیات فارسی شدح است؛ ابتدا در داستاننویسی و پییس در شییعر .نویسییندح
معتقد است ه اا آراا دهۀ هشتاد یورشیدی دنیای درهم ریختییه و مییسهم پسییتمییدرن در همییان
شکل رربی یود وارد ادبیات فارسی شدح و این در الی است ه مدرنیسم در ادبیات فارسی هی -
راح به آن معنا ه در ررب شاهد بودیم در ایران رخ ندادح است.
در مقالۀ دیگری تحت عنوان پستمدرنیسم و شعر معاصر ایران نوشتۀ قدرت اهلل طاهری نیییز بییا
ه مین نظریه مواجهیم .نویسندح معتقد است ه پس اا انقالب اسالمی به دلیل درررییونیهییایی ییه
در عرصه سیاسی و اجتماعی و ...در ایران روی دادد جستجو برای یافتن شیییوحهییای نییو در آفییرینش
شعر شدت ررفت .طسق نتایج این مقاله ر ت شاعران معاصر به سوی شعر پسییتمییدرن در شییکل
صوری است نه تکاملی ه ااییدة نوجویی شاعران است با اتکاء به جریانهای ادبی ررب.
 -3مبانی نظری تحقيق
ت کر پستمدرنیستی در دورة پس اا دو جنگ جهانی در اروپییا آرییاا شیید « .ت کییر پسییانوررایی
مختص امان یاصی نیست و تی قسل اا جنگ جهانی دوگ نیز وجود داشته و همۀ مت کران بعد اا
جنگ دوگ نیز به آن معتقد نسودند(».مقدادید  )126 :1378مدتها پیش اا آنکییه اصییطالح پسییت-
مدرن رایج ررددد بسیاری اا م ییاهیم آن در جریییان بییودح اسییت .در فلسی ه اییین م هییوگ در شییکل
مخال ییت جییاندیییویی بییا پوایتیویسییمد توصیییف مجییدد اربسییت علمییی توسییط تومییاع ییوهن و
تأ ید ویتگنشتاین بر ماهیت بییاایِ ابییانی باانمییایی مطییرح شییدح بییود(.اف جیینسد)97-96 :1381
بنابراین برای این ت کر نمیتوان دود و مرا امانی یاصی درنظر ررفت .ما نمیتوانیم ییافظ را بییه
این دلیل ه در قرن  14میالدی میایسته عاری اا هنین ت کری بدانیم در الی ه در طی مقالییۀ
اضر یواهیم دید ه مؤل ههای پست مدرنی در رزلیات افظ هگونه فلس ۀ این شاعر را رقییم ادح
است .به علت نسود لمۀ معادل مکتب پستمدرن در ادبیات ما ه ناشی اا عدگ طسقهبندی ادبیییات
(همچون ادبیات اروپا) در هنر و ادب ایرانی استد ما این اصطالح را واگ میریریم و ییافظ را شییاعر
پستمدرنی مینامیم.
« اربرد پسامدرن صرفا معنای ی تاریخی ندارد و مقصود نمایش پیدایی جریانی پس اا مدرنیسییم
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نیست بل دقیق شدند مشرون شدند امل شدن و شاید بتوان ر ت قطعی شدن مدرنیسییم اسییت.
به ر تۀ «لیوتار» درک مدرنیسم است به اضافۀ بحرانهایش و م هوگ بحران نقش مهمی در مسا ییث
پسامدرن دارد و به معنای سادحد دور اا پیچیدریهای نظری به ار می رود معنییایی ییه در بییینش
پزشکی هن نیز آشنا بود  :بیمار نتواند به یاری عوامییل درونییی و طسیعییی بییدنش اا یییود در برابییر
بیماری دفاع ند( ».ا مدید  ) 475 :1385فرانک رمود به دلیییل همشوشییی اییین دو نهاییتد واژة
نومدرنیسم را به جای پستمدرن بکار ررفته است)Bradbury, 1978:27(.
مدرنیسم مانند ود یست ه رفته رفته نسست به جهان و دنیییای درونییش آرییاهی مییی یابیید و
سعی دارد بهترین روش برای ادامۀ راح را انتخاب ند و این منون بییه شیینایت درسییت اا پیرامییون
یود و یودِ قیقیش است .پس اا این بلوش فکرید مدرنیسمد جای یود را به پستمدرن میییدهیید.
پستمدرنیسم نیز هون سایر مکاتب برای شناساندن یود و روش یودد اصییولی دارد .بنیییان پسییت-
مدرن در اصول ایر پایگذاری شدح است:
«-انکار قیقت و نسسی دانستن امور هستی
 عدگ وجود واقعیت نهایی در جهان شک اندیشی(باید به همه هیز شک رد)بیمعنایی جهانجایگزینی واقعیت با وانمودحهاتأ ید بر ثرتررایی و هندصدایی بودن اندری»(بینیااد )204-203 :1392تمر ز عمدة پست مدرن بر روی واقعیت است و تحلیل روایتها و ر تمانهای موجود در جهان
هستی ه برای معنادار ردن اندری سایته می شوند .تا پیش اا پستمدرنیسمد واقعیت انعکاسییی
است اا جهان واقع و رئال و نوعی محا ات .ولی در پستمدرن نگاح هنرمند سییااندة واقعیییتهاسییت
ه میتواند متکثر باشد نه فرافکنانه یا تصویربرداری محض .به این ترتیب ما بییا دو پرسییش روبییهرو
هستیم :اول این ه نگاح نویسندة پستمدرن دربارة جهان متکثر هیست و دوگ این ییه جهییان هییای
متکثر با هه راهکارها و ابرااهایی یلق می شوند
سوال نخست منجر به ایجاد روایتهای متنوع و تعدد رویکردهاست ه وجودشناسانه و متناقض
هستند .وجودشناسانه یعنی این ه نویسندح با پرسشهایی نظیر :جهان هیست هند جهییان وجییود
دارد و این جهانها هه ت اوتی دارند روبه روسییت در ییالی ییه در معرفییت شناسییی و مدرنیسییم
سواالت بهاینرونه است :هقدر این جهییان را میییشناسیییم و هگونییه آن را بشناسیییم ( Mchale,
 )1989: 9-10و سوال دوگ به معرفی تا تیک ها و مؤل ه هایی میپردااد ه هاییم فلسی ۀ پسییت
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مدرن را آسان می ند.
«عنصر رالب» 3در نظریۀ «برایان مک هیل» همان بحث وجودشناسی ( )antologicدر پست-
مدرنیسم است در مقابل معرفتشناسییی ( )epistemologicدر ت کییر مدرنیسییم .پسییتمییدرن بییا
توجه به دستاوردهایی ه در امینۀ علوگ مختلف سب ردد پا فراتر رذاشته و در عرصۀ واقعیییتهییا
و قایق دست و پاریر م درنیسم به دنسال دنیای دیگری است .این مکتب با تأ ید بر فرضیییۀ عییدگ-
قطعیت( )indeterminacyسعی دارد به ناهار عنصر رالسی را بشذیرد ه ممکیین اسییت در آینییدح
این وجه رالب نیز جای یود را به وجهی دیگر دهد« .برایان مک هیل» برای ترجیح یییک برسییایته
بر دیگرید مالکهای ایر را پیشنهاد میدهد:
« .1یودسااراری و انسجاگ درونی [منطق درونی]
.2میزان یالقیت و بارآوری
.3تعادل در رستردری یا محدود نندری تعریف
.4ریرایی»(تدینید ) 38 :1388
برای مثال در شعر دورة یراسانی بیشتر اا تشسیه( سی به سی) است ادح میشییود ییه نییوعی
معرفتشناسی است ولی در دورحهای بعد صنعت ایهاگ ه بیش اا یک معنی را در یود میرنجانییدد
سعی دارد تا یوانندح را در انتخاب معنی ( قیقت) آااد بگذارد تا یوانندح با توجه به ظرفیت ههنی
به این معانی آراهی یابد و یا تنها به یک معنی برررفتییه ا ت ییا نکنیید .و یییا در شییعر دورة یراسییانی
مدیحهسرایی را داریم ه انون توجه شاعران است .محورهای افقی و عمودی در یدمت یک هییدف
قرار ررفتهاند .ولی در شعر افظ هستند رزلهایی ه ظاهراً با مدح شییروع شییدح و تییا هجییو پیییش
می روند .در قسمت مدح این شیوح را اا نظر یواهیم رذراند 4.همین عدگقطعیت و تکثرررایی باعییث
مر زیتادایی اا صحنۀ یک جامعه یا یک دورة ادبی میشود.
فقدان پیرنگ یا همان مر زیتادایی در نظریۀ «بری لوئیس» بیش اا بیش دست ههن یالا را
باا میرزارد تا با معناهای مختلف و فرجاگهای هندرانهد ایدئولوژیهای تک صدا را درهم بریزد 5.به
این ترتیب مر زیتررایی و پردایتن به یک مامون ه عامل ثسات و انتظاگ یک جامعه یا یییک اثییر
است به هم میریزد ه «ژان فرانسوا لیوتار »اا آن به عنوان فروپاشی فراروایتهای الن یییاد ییردح
است6.

طسق تعریف «لیوتار» فراروایت الن هر وشش نظری برای یافتن اصل یا اصول ا م بییر همییه
فعالیتهای بشری و روابط اجتماعی است ( .قیقید )33 :1383او در برابر روایتهای الند روایت-
های محلی و وهک را قرار میدهد(.جهانسگلود  )77-78 :1388این روایتها راح جانشین هم مییی-
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شوند ولی یک نویسندح پستمدرن تماگ این روایتها را در نییار هییم میییبینیید و سییعی در ییذف
روایتهای الن به عنوان اصل و مسدا واقعیت دارد .برای این منظور نویسندح و شاعر پسییت مییدرن
اا تمهیدات متنوعی است ادح می ند ه در رزلیات افظ نیز بییا بریییی اا اییین امکانییات و ابییزارهییا
مواجه میشویم.
در رزلیات افظ هنانچه یواهیم دید راح واقعیت بر جامعییه تحمیییل شییدح اسییت هییه در بعیید
اجتماعید هه سیاسی و هه فرهنگی .این واقعیت یگانهد شکل تابو به یود ررفته و الاگاالجییرا سییت
ه «ژان بودریا» اا آن به عنوان «وانمودح» یاد ردح است؛ یعنی « تظاهر بییه وجییود هیییزی ییه در
واقع ناموجود است و با این ار پنهان سایتن ِ این عدگ وجود(».تدینید  )120 :1388تکثرِ واقعیییت
بر ای جامعه و جهان آش تگی به همراح دارد بنابراین هر جامعه برای انسجاگ و هماهنگی نیاا دارد تییا
آن قسمت اا واقعیت ها را به تصویر شد ه برای مدیریت بر امور جنسه یاتی دارد .در رالب مواقع
این تحمیل محدود نندح است و به همین علت نویسندح و شاعر پستمدرن را به طغیان وامیییدارد.
رویکرد نویسندة مدرن در بریورد با واقعیت امال معترضانه اسییت ولییی نویسییندح پسییت مییدرن بییه
عقیدح «لیندا هاهن» با جهان به رونهای سیاسی منتقدانه بریورد داشته و در عین ییال یییود نیییز
در آن شر ت میجوید ه این رفتار امل تناقض است ) Hutcheon, 1995: 3 ( .طغیان علیییه
وانمودح تا تیکهای یاص یود را میطلسد؛ به عنوان مثال تقابلهای دورانه و ارناوال ه در مییتن
تحلیل رزلیات افظ به طور م صل دربارة این دو صحست یواهیم رد.
اصلی ترین تمهیدی ه افظ در فلس ه پست مدرن یود به ار ررفته است تا تماگ برسایتهها
را به عنوان یک االی ههنی معرفی نندد عنصر اقتساع ()pasticheاست .در فن اقتسییاع مییا بییا
آمیزحای اا اجزاء سسکها و آثار مختلف روبهرو هستیم .افظ در این شیوح سعی ییردح اسییت انییواع
ادبی پیشین را نه صرفاً در جهت مدح و هجو به ار برد بلکه با است ادة مت ییاوت اا اییین فنییون و بییا
هاشنی طنزد الیههای درونی واقعیت را مشخص و نمایان ند و با دعوت اا مخاطب بییرای تعقییل در
واقعیت درونی و ظاهرید در بنیان بریی اا روایتهای شکستناپذیر تزلزل ایجییاد نیید .بییه عسییارت
دیگر ت اوت اقتساع در پستمدرن با شکل عاگ آن در این اسییت ییه در پسییتمدرنیسییمد اقتسییاع
تماً باید با طنز همراح شود تا تقلید به شکل تمسخرآمیز جلوح ند(.تییدینید  )62 :1388بیییشییک
افظ هون سایر فنون ادبی بکار بردح در دیوانش در این فن نیز استاد مسلم است.
طنز تلخ( )black humorو هجو تلخ( )bitter satireدر دهۀ  60و در ادبیییات آمریکییا بییاب
شد؛ نوعی طنز بیر مانه ه اشتیها را به ریشخند ررفت )Baym, 1994: 1766-1767(.ولییی
طنز در رزلیات افظ رندانه است به رونهای ه فاصله بین شویی و جدی را نمیتوان بییه سییادری
دع اد .در شیوة اقتساعد افظ اا فنییون پیشیینیان تقلییید تمسییخرآمیزی ییردح اسییت الستییه نییه
تمسخر شیوح و فن بلکه تمسخر روایتهایی ه بر جامعه تحمیل شدح اسییت .او در البییالی ابیییاتش
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جامعهای را میسااد ه به تماگ برسایتههاد وانمودحها و روایتها به شکل تمسخرآمیزی میییینییدد
به رونهای ه تماگ واقعیتها را به لراح درمییی آورد .در مقالییۀ اضییر ییاربرد اقتسییاع را بییه عنییوان
اصلیترین مؤل ه پستمدرنیستی افظ اا نظر یواهیم رذراند.
 -4بحث :اقتباس عمدهترین مولفه پستمدرنيستی شعر حافظ
اقتساع در نظریههای مختلف پست مدرنی با عناوینی اا قسیییل نقیاییه(لیندا هییاهن)د تر یییب
(ایهاب سن)د جابجایی (دیویدالج)د بینامتنیت و الژ ...اور دارد .نقیاه ( )parodyیا اقتسیاع
در پستمدرنیسم «یعنی سایتن یک روایت جدید اا روایت اصلی به شکل تقلید طنزآمیز(».بینیااد
 )206 :1392این طنز یا تمسخر برای بیاعتسار ردن واقعیت نیسییت بلکییه فقییط اییین ییس را بییه
یوانندح القا می ند ه به آن به عنوان یک پدیدة قطعی نگاح نکند .در بیت ایر عشییق ورایییدن بییه
عنوان یک ر تمان و روایت در آثار ادبی است ولی افظ با وجود ررایش به آن امید هندانی به این
ر تمان ندارد و با وجود امتیاای ه به این ر تمان میدهد آن را به عنوان یک روایت ییالن نمییی-
پذیرد.
عشق میوراگ و امید ه این فن شریف

هون هنرهای درر موجب رمان نشود
( افظد:1385ش)220

هنانچه در مقالۀ «جان بارت» اشارح ردیم با این ایدح ه تماگ نوآوریهییا قییسالً اسییت ادح شییدحد
افظ شاعر پستمدرنیستی ما با تقلید اا سسکهییای پیشییینیاند سییسک جدیییدی را ایتییراع ییردح
است؛ ررهه با جمع ردن این اجزاء هنهد سسک جدید نمیتواند ابداعی باشد .ییافظ اا اندیشییه و
شیوة سسکی پیشینیان در رزلیات یود به رات سود جسته است :ت کر ییامید ت کر عرفانید هجییود
شیوة مدیحهسرایید رمانتیسم در قالب شعرهای عاشقانه و ....ولی در این است ادح و اقتساع هررز بییه
یک شیوة نظر یاصی نداشته و یا آن را تأیید نکردح است و اا همه مهمتر عنصر طنز را به این شیوح
آمیخته است ه هنانچه رذشت اا ویژریهای اقتساع در پست مدرن است .او با است ادح اا مؤل ییه-
های فکری یود شسیه آنچه در مؤل ههای پستمدرنی امروای میبینیم در فاای یییک رییزل سییعی
ردح است تر یسی اا ت کرات پیشینیان را در قالب فکری یود ارائه دهد .در ادامه به بریییی اا اییین
مؤل ه ها اشارح یواهیم داشت .با ه ر این نکته ه شواهد به ییار رفتییه اا رزلیییات ییافظد اا دیییوان
افظ به تصحیح مر وگ د تر رشید عیوضی استخراج شدح است.
 -1-4دم غنيمت شماری و جبرگرایی خيامی
یکی دیگر اا شاعران جهانی ما ه اا دیرباا تا نون مورد توجه بزرران ادبیات جهییان قرارررفتییه
عمر ییاگ است .آنچه تاریخ و تذ رحنویسان بییر آن رییواهی دادحانیید اییین اسییت ییه ییییاگ در دوران
یاتش به علت شیوح ت کر و فلس ه اش تهدید به مرگ شدح و اا بیم جان به ایارت عسه رفته است
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و اا آن پس سعی ردح است ه در قااوت روایتهای الن جامعه اش بیطرف

بماند7.

ییاگ در اشعارش دنیا را ناپایدار می بیند و اا مخاطب یویش مییواهد ه تییا میییتوانیید شییاد
اندری ند:
می یور ه هنین عمر ه رم در پی اوست

آن به ه به یواب یا به مستی رذرد
(ترانههای ییاگد بیتا)56:

در شعر او یوشی و مرگ در نار هم قرار ررفتهاند و انتخاب بییا یواننییدح اسییت .او بهتییرین راح
تسکین رمها را روی آوردن به شراب میداند ه این ت کر در دورحهای بعد شکل تمثیلی و عرفییانی
به یود میریرد.
در نار دعوت به یوشباشید ییاگ به روایتهای الن جامعه مله می نیید؛ روایییتهییایی ییه
واقعیت را تحت سلطۀ یود درآوردحاند؛ بخصوص دربارة یات پس اا مرگ .او هون به یییات پییس
اا مرگ مشکوک است سعی دارد این روایتها را مورد تردید قرار دهد.
آن بیخسران ه در معنی س تند

در هیرخ به انواع سخینها ر تند

آره هو نگشتند بر اسرار جهان

اول انیخی ادند و آییر یی تند
(همان)58:

بنابراین او سعی دارد با تأ ید بر مقولۀ جسرررایی هم فراروایییتهییا را فییرو پاشیید و هییم فلسی ۀ
شادباشی را به عنوان عنصر رالب فلس هاش معرفی ند:
تا ی ا هراش مسجد و دود نشت
رو بر سیر لوح بیین ه اسیتاد قیاا

تا ی ا ایان دواخ و سود بهشت
اندر اال آنچه بودنی بیود نیوشت
(همان)64 :

در مقابل هنین فلس هاید افظ در مقاگ اقتساعد هر دو فکر را اا ییاگ ررفته است اما به شیییوة
یود تعدیل ردح است و در این تعدیل اا طنز است ادح ردح است:
دگ رنیمتشماری:
با وجود این ه ییاگ اا مخاطب مییواهد تا برای رهایی اا رییم بییه میخییوارری و بیییییییالی رو
بیاوردد افظ به یاطر محتسب اا دعوت به شرابیواری ا تراا می ند ولی انکار شراب هم نکییردح
و دلیل منع شراب را نیز ا تمال م لسی دانسته استد نه شییرعیات و اا مخاطییب مییییواهیید تییا بییا
دوری اا شرب مداگد تعقل را نیز در رفتار دایل ند.
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هو ار عزیز وجود است نظم من آری
ا راح مییکدح یییاران عنیان بیگردانیید

قسیول دولتییان ییمیییای ایین میس شید
هرا ه افظ اا این راح رفت و م لس شد
( افظد:1385ش)162

جسرررایی:
در مقولۀ جسرررایید افظ آن را هون ادثهای می داند ه بین عاشق و معشوا رخ دادح است
و به این شکل اا تلخی آن می اهد:
رناح اررهه نسود ایتیار ما افظ

تو در مقاگ ادب باش و رو رناح من است
(همان :ش)47

و در بیتی دیگر اا همین جسرررایی ییه جییزو اعتقییادات مخال ییان و اهیید فروشییان نیییز هسییت
است ادح ردح تا رناح اا یود و هم یشان بشوید؛ انگییار ییه اعتییراض ااهییدان بییه ایشییان بییه منزلییۀ
شوریدن علیه تقدیر و فرمان االی است و در اینجا نیز هاشنی طنز به شکلی وبندح و برندح نمایییان
شدح است:
برو ای ااهد و بر درد شان یردح مگیر
آنچه او ریخت به پیمانۀ ما نوشییدیم

ه نداند جز این تح ه به ما روا الست
ارر اا ییمر بهیشت ورر اا بادة میست
(همان :ش)22

همچنانکه در بیتی دیگر ریا و تزویر ااهدان را نیز ویژری جسری آنها دانسته ه در هاتشییان واگ
نهادح اند .و اینبار افظ بریالف ااهداند اعتراضی به آنها ندارد:
افظ مکن مالمت رندان ه در اال

ما را یدا ا اهد و ریا بینیاا رد
(همان :ش )128

با این دیدراحد افظ اا تماگ امکانات عنصر جسرررایی یعنی در امینییۀ دفییاع اا یییودد در امینییۀ
شادباشید در امینۀ مله به مخال ان و افشاء اشتی و پلیدیهای ریرظییاهری آنییان اسییت ادح ییردح
است و این طنز است ه روی دیگر سکه را نشان می دهد.
نمونه ای دیگر اا جسرررایی افظ:
نون به آب می لعل یرقه می شویم
مگر رشایش افظ درین یرابی بود

نیصییسیۀ اال اا یود نمی توان اندایت
ه بخشش االش در می مغان اندایت
(همان :ش)17
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 -2-4هجو
ناصر یسرود شاید نمایندة صا ب ناگ سسک هجو باشد ه با یک مذهب جدیدد به سوی روایت-
های الن رفت و با ابیات یاردار به جنگ مخال ان بریاست ه نتیجۀ آن تسعید بود و اندان .افظ
نیز اا همین ترفند برای فروپاشی روایت ها است ادح ردح ولی به شیوة یود .او به ابان رزندة هجییود
طنز آمیخته و آن را تعدیل ردح است.
افظ در برابر یانقاح ه اشاعهدهندة روایتهای الن به معنی قیقت وا د و یگانه استد شسه
جامعهای تشکیل میدهد ه علیررم تقابل با هات اندیشۀ یانقییاهید او نیییز در شییسه جامعییۀ یییود؛
یعنی یراباتد به یدا میرسد .این شسه جامعه میتواند همان ارایی مذهب جدییید ناصییر یسییرو را
داشته باشد ه السته با آمیختن عنصر طنز اا الت تهدیدرونه یارج شدح است.
در یرابات مغاند نور یدا می بینم

این عجب بین ه هه نوری ا جا میبینم

در این شسه جامعه ستون اصلی را اصییطالح تقابییلهییای دورانییه )Binary opposition( 8بیه
عهدح دارد ه با اور سایتارشکنانه یود سعی در به هم ریختن روایتها الن دارد .وانمودحهییای
افظ اا واقعیتهای پنهان شدح اا نظرراح جامعه در مقابل وانمودحهای نظاگ ا م قرار میییریییرد و
در این تقابل به جای انتقاد مستقیمد عالوح بر ق به جانب نشان دادن این دست اا واقعیییتهییاد در
لساع طنز به سایتارهای نظاگ تزویر دهن جی می ند و اصول یانقاح را با افشارریهای یییود ایییر
سوال میبرد .شسه جامعۀ مورد بحث بر اساع تقابل عناصر مثست و من ی روایتهای الن اضییر و
ت کر منحصر ب رد افظ شکل ررفته است ه به آن یواهیم پردایت.
 -1-2-4شبه جامعۀ حافظ
اسییت9

جامعۀ افظ به یصوص در امان کومت محتسب ه به سختی در پی اجرای شییریعت
او را منزوی می ند و همچون ااهدان دورحهای پیشیند افظ را در رار تنهایی فرو میبرد؛ ااهدانی
ه اا دربارها روی برتافته و با امساک به تهذیب میپردایتند .این رفتار نیز در پستمییدرن مؤل ییه-
ایست تحت عنوان پارانویییا ( .)paranoiaپارانویییا نییوعی بیمییاری روانییی و نییوعی روانرسیییختگی
است« 10.بری لوئیس» دربارة علت به وجودآمدن این مؤل ه در پستمدرن معتقد است« اییین فاییای
شک و بیاعتمادی و نتیجۀ مستقیم آن یعنی عدگ ارتسان با دیگراند بااتابدهندة فاای تیرح و تییار
و هراسنا ی است ه دوران طوالنی جنگ سرد بین دو قطب جهانی قدرت شرا و ررب ایجاد ردح
است(».تدینید  )66 :1388او بریی اا ویژریهای این مؤل ه را هنین شرح میدهد:
_بدرمانی به ثسات و دواگ(بین روابط انسان ها)
_محدود شدن به مکان و هویت یاص
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_باور به این ه جامعه در پی آاار فرد است
_طرحریزی فردی برای مقابله با توطئۀ دیگران(همان67 :د)66
السته این انزوا یا پارانویا دربارة افظ صدا ندارد هرا ه او علیییررم مییدعید همیشییه در صییحنه
است .او فقط اا این ی یت است ادح و اقتساع ردح است؛ برای سایتن شسه جامعۀ یییویش .ییافظ
قسل اا ورود به شسه جامعۀ یود سعی در افشای روایتهای الن مستنی بر ریا دارد.
بیادح بیا میحیتسیب شیهر ننیوشی انیهار

بخورد بادحات و سنگ به جاگ اندااد

( افظد:1385ش)145
هیرا ا یوی ییرابیات روی بیرتیابیم

زین بهم به جهان هی رسم و راهی نیست

مساش درپی آاار و هرهه یواهی ن

ه در شیریعت ما ریر این رناهی نیست
(همان :ش)76

در فاای آ ندح به تزویر و ریاد او تی به یود نیز شک دارد:
میدح ه شیخ و افظ و م تی و محتسب

هون نیک بنگری همه تزویر می نند
(همان :ش )194

فروپاشی روایتهای الن همانطور ه ر تیم باعث عدگقطعیت و مر زیتادایی اا جامعه می-
شود .السته این ملۀ افظ به روایتهای الن مختص به دورة امیر مسارا نیست بلکه عالوح بییر اییین
دورح راح افظ دربارة برسایتههای یود و دیگران نیز مشکوک است و عدگقطعیت در تمییاگ مییوارد
برسایته در رزلیات افظ مشهود:
بیییار بیادح یه در بیارریاح استیغینا

هه پاسسان و هه سلطان هه هوشیار و هه مست
( افظد:1385ش)23

ساقیا جاگ میم دح ه نگارندة ریب

نیست میعلوگ یه در پردة اسیرار هه رد

و آنکه پر نقش اد این دایرة مینایی

س ندانست ه در رردش پررار هیه رد
(همان :ش)136

جنگ ه تادو دو ملت همه را عذر بنه

هیون نیدیدند یقیقت رح افیسانه ادند
(همان :ش)178
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میا و میی و ااهیدان و تیقیوی

تییا یییار سییرِ ییداگ دارد
(همان :ش)113

ااهد شراب وثر و افظ پیاله یواست

تیا در میییانیه ییواستیۀ ردرار هیست
(همان :ش)66

پیر میخانه همی یواند معمایی دوش

اا یط جاگ ه فرجاگ هه یواهد بودن

بردگ اارح دل افظ به دف وهنگ ورزل

تا جیزای مین بیدناگ هیه ییواهد بودن
(همان :ش)381

ال ه اا افشارری در جامعۀ عینی فارا شدح است وارد شسه جامعۀ یود شدح و بییا اقتسییاع اا
جامعۀ بیرونی و قیقی دنیایی میسااد پر اا پارادو س.
بیر در میخانه رفتن ار ییکرنگان بود

یود فروشان را به وی می فروشان راح نیست
(همان :ش)72

جغرافیای شسهجامعۀ افظ محدودة میخانههاد وی میفروشاند یرابات و...است ه یط قرمییزح
آمواحهای دینی به شمار میرود:
ییز تا یرقۀ صوفی به یرابات بریم

شطح و طامات به بااار یرافات بریم

سیوی رنیدان قلندر به رح آورد سی ر

دلق بیسطامی و سجادة طامات بریم

شرممان بیاد ا پشمینۀ آلودة یویش

رر بدین فال و رگ ناگ رامات بریم
(همان :ش)364

باایگران اصلی این شسه جامعه نیز  :پیر مغاند مغسچۀ بادح فروشد مریدد ساقید صساد رندد هییاتف
و...است .با این ترفند و با است ادة هوشمندانه اا این تقابلهای دو رانهد افظ در شسه جامعییۀ یییود
ارناوالی برپا ردح و یانقاح را تا مرتسۀ میکدح پایین شیدح است.
اصطالح ارناوال )carnival(11را برای اولین بار «میکاییل بایتین» در نظریییههییای ادبییی وارد
رد و مدعی شد در داستانهای «داستای سکی» هندآوایی و ر تارهایی با جهان بینیهای مت ییاوت
اور دارد .وی با بررسی آثار هجو -طنز یونان و روگ باستاند در نهایت وجییود رمییان را ناشییی اا دو
عنصر اساسی دانست :هندابانی و دنیای یندح ه با است ادح اا این دود ابان و جهان بینی ا مد به
سخرح ررفته میشود .این طنزد تنها شامل ینداندن مخاطییب نیسییت بییه عسییارت دقیییقتییر «قصیید
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نویسندح آفرینش طنز نیست بلکه او موقعیتی یلق می ند ییه ممکیین اسییت ینییدحدار نشییان دادح
شود ولی هی نساید آن را شویی به شمار آوریم»(تسلیمید )223 :1388
این جشن عمومی و عامیانه در ت کر پست مدرنیسییتی اا جایگییاح ویییژحای بریییوردار اسییت و بییا
رویکرد هندصدایی سعی در نارهم قرار دادن فرهنگ واال و پست دارد .بییه عنییوان مثییال در بحییث
رماند رمان مدرن سعی بر این داشت تا داستان در یطۀ هنر متعالی باقی بماند .اییین ییار تعمییدی
بود .هون نویسندران سعی داشتند تا رمان را اا آلودح شدن به پیرنگ های مستییذل و سییطح پییایین
ظ نند اما پستمدرن ها با است ادح اا ادبیات عامییه بییه فرهنییگ تزویربییاا بییورژواای و ارنییاوالی
است(.یزدانجود )67 :1381
اور ساقی و صسا و مطرب در شسهجامعۀ افظ منطقی به نظر میییرسیید ولییی هییاتف ریییب و
سروش ه به افظ یرابات نشین مژدح میآورد نیز در راستای تکمیل تجسم رو ییانی شییسهجامعییۀ
افظ است:
هیات یی اا ریوشیۀ میییخیانیه دوش

ری ت بیسیخیشینید رینیه میی بینوش
( افظد:1385ش)280

ساقی بیا ه هاتف ریسم به مژدح ر ت

با درد صسر ن ه دوا می فرستمت
(همان :ش)91

السته همین ساقی ه در لحظۀ رم وشادی برای ییافظ شییراب میییریییزدد یییود نقییش بسییزایی
در ذف تک صدایی و اجرای طرح هند صدایی دارد .این هند صدایی هنانکه ر تیم اا ویژری های
ارناوال است ه شاح را ردا و ردا را شاح می ند .رویی ساقی شعسدح باای است ییه بییا ریخییتن و
یوراندن می همه را یکرنگ می ند( .فرهنگ واالد فرهنگ پست)
ساقی بییار بیادح و بیا میدعی بگیو

انکار ما مکن ه هنین جاگ جم نداشت
(همان :ش)80

تقابلهای دورانۀ افظ عالوح بر ارناوال نوعی س یارج اا عادت نظیر آن هه فرمالیستها بییه
آن «آشنایی ادایی» می رویند ایجاد می ند ه پست مدرنهییا بییه آن نییاگ اتصییال وتییاح ( short
 )circuitرا اطالا ردحاند «.اتصال وتاح در واقع اصطال ی در الکترونیییک اسییت .وقتییی در یییک
مدار برقی دو نقطه ه نساید با هم اتصال داشته باشند اتصال پیدا ننیید و اییین موضییوع در ییار رد
مییدار ایییتالل ایجییاد مییی نیید .مهندسییان الکترونیییک اییین پدیییدح را اتصییال وتییاح مییینامنیید(».
پایندحد ) 167 :1382السته بریالف آشنایی ادایید اتصال وتاح برای لذت بردن اا متن نیسییت بلکییه
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برای تحقیر رئالیسم و فروپاشیدن برسایتههای ا م بر جامعه است .این اصییطالح در نظریییۀ ادبییی
در مواقعی به ار میرود ه بین جهان واقع و متن ادبی فاصله ایجییاد شییود و یواننییدح دهییار بهییت
میشود .برای مثال «نویسندة پسامدرن راح ادعا می ند ه واقعیییت اا روی داسییتان او یلییق مییی-
شود(».تدینید )68 :1388اتصال وتاح در نهایت این س را به یوانندح القا می ند ه برسییایته و
االهای ههنی را جدی نگیرد هرا ه آن ها فقط روایتی هسییتند مثییل تمییاگ روایییتهییا .در توضیییح
اصطالح وانمودة «بودریا» هنان ه رذشتد نظاگ ا م آن قسمت اا واقعیت را می نماید ه به ن ییع
یود اوست .افظ با توسل به تا تیک اتصال وتاح و بییا اسییت ادح اا روایییتهییای متقابییل اییینرونییه
وانمودحها را عریان می ند .بریی اا این اتصاالت وتاح در رزلیات افظ اا قرار ایر است:
سراسر بخشش جانان طریق لطف و ا سان بود

ارر تسسیح می فرمود ورر انار می آورد
(همان :ش)141

صیوفی ما ه ا ورد سحری مست شدی

شامگاهش نگران باش ه سریوش باشد
(همان :ش)154

من و انکار شیراب این هه کایت باشد

ریالیسا ایین قیدرگ عیقل و ی ایت باشد
(همان :ش)153

شک ته شد رل مرا ورشت بلسل مست

صالی سریوشی ای صوفیان بادح پرست
(همان :ش)23

ااهید ریرور داشیت سیالمیت نیسرد راح

رنید اا رح نیییاا بیه دارالیسیالگ رفیت
(همان :ش)87

اا قیل و قال مدرسه الی دلم ررفت

یک هند نیز یدمت معشوا و می نم
(همان :ش)342

صوفی ار بادح به اندااح یورد نوشش باد

ور نه اندییشۀ ایین یار فیراموشش باد
(همان :ش)101

و یا در رزلیاتی ه در مطلع آن به ساقی به مناسست رسیدن عید فطر شادباش میروید:
سیاقیییا آمیدن عییید میسیارک بیادت

وان میواعید ه یردی میرواد اا ییادت
( افظد:1385ش)19
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در شسه جامعۀ افظ هر داگ اا شخصیتها و باایگرانش دارای همان ویژری و وظای ی هسییتند
ه نمونههای بیرونی و قیقی دارند .اییین جنسییه اا ییار او طنییزی عمیییق را بییه همییراح دارد ییه اا
ویژریهای اقتساع در پستمدرنیسم است .این وانمودحها طییوری بیییان شییدح اسییت ییه رییویی در
قیقت آنها شکی نیست و قاعدة میباید آنها را به عنوان واقعیییتهییای ملمییوع پییذیرفت .هنیید
نمونه اا این وانمودحها و تقابلهای دورانه را اا نظر میرذرانیم:
 -1-1-2-4پير در شبه جامعۀ حافظ
رطیل ریرانیم دح ای میریید ییرابیات

شیادی شیییخیی یه ییانیقیاح نیدارد
(همان :ش)116

پیر در یانقاح ر ن اساسی است؛ یک ههرة یود یافته ه به تربیت مریدان میپردااد .الد پیییر
یراباتِ افظ یست پیر مغاند پیر دهقاند پیررلرنگد پیر دردی ش و ...اینها عناوینی است ییه
پیر شسه جامعۀ افظ دارد .ارر این پیر را ادامۀ ت کر ییامی بدانیمد شراب است ه پیریش( هنگییی
اش) هم به هنگی شراب می ماند و هم جنسۀ باستانی.
رم هن بیه می سالخیوردح دفیع نید

ه تخم یوشدلی ایناست و پیر دهقان ر ت
(همان :ش)88

و یا ممکن است پیر مغان یود افظ باشد در لساع پیر .به عسارت دیگر افظ در جهت تقیییه و
ترع اا مخال ان «تجسم شخصیت یود در مقاگ سوگ شخص مینماید تا بتواند او را نمایندة اندیشه
یود» ند(.نامداریاند  )38 :1382این پیر بادح نوش ه بریالف پیر یانقاح رفتییار مییی نییدد یییادآور
شیخ صنعان نیز هست ه افظ در رزلی یود را به شیخصنعان نزدیک می ند؛ در تر یییب اضییافۀ
افظ رمشدح:
آنکه جز عسه مقامش نس د اا یاد لست
افظ رمشدح را با رمت ای جان عزیز

بر در میکدح دیدگ ه مقیم افتادست
اتحادیست ه در عهد قدیم افتادست
(همان :ش)63

به هر ال با ابهامی ه در مورد پیرمغان به عنوان راوی ریرقابل اعتماد بریییی اا ابیییات ییافظ
داریمد رهسر این شسه جامعه نیز اوری فعال در ارنییاوال دارد و در برابییر پیییر یانقییاح میییایسییتد.
اصطالح وجه رالب در نظریۀ «برایان مک هیل» در ت کر این پیر د عشق ورای و تأیییید نظییر اسییت؛
تی نظر مخالف:
مشکل ییویش بیر پییر مغان بیردگ دوش

و به تیأیید نیظر یل میعما می رد
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دیدمش یرگ و یوشدل قدح بادح به دست

واندر آن آینه صد رونه تماشا می رد

ر تم این جاگ جهانبین به تو یداد کیم

ر ت آن روا ه این رنسد مینا می رد
(همان :ش)138

تأیید نظر اا سوی هنین پیری درست بریالف روایت الن است .پیر افظ تمییاگ روایییتهییا را
تأیید و درست میداند .بنابراین هی پیچیدری در هی ییاری نخواهیید مانیید؛ رییویی پیییر در میانییۀ
ارناوال ایستادح و همه را تأیید می ند و بریالف پیر یانقاح سختریر و تکصدا نیست .تی اییین
پیر آوردن مصرع منسوب به یزید (اال یا ایها الساقی )...را نیز جایز دانسته است و یا اییین ییه یکییی اا
افتخارات افظ به عنوان مرید پیر مغان این است ه قرآن را در ههاردح روایت آمویته است:
عشقت رسد به فریاد ور یود به سان افظ

قرآن ابر بخوانی در هاردح روایت
(همان :ش)93

پس «تأیید نظر» در کمت پیر مغان هم م هوگ با دمو راسی است ه این نکته را در ارنییاوال
تذ ر می دهد و مامون تکثرررایی را به همراح دارد.
 -2-1-2-4مرید در شبهجامعۀ حافظ
رابطۀ مرید و مراد در شسهجامعۀ افظ همچون یانقاح است؛ اطاعت محض اا سخنان مراد .او اا
شیخ و محتسب انتظار دارد ه به ی یت این رابطه ا تراگ بگذارد ه این یود طنزی عمیییق را بییه
سطح می شاند .در واقع مرید در رزلیات افظ همچون شیخ صنعان است ه به دسییتور معشییوا
انار میبندد .او در این اطاعت محض رناهی بر یود نمیبیند.
افیظ مریید جیاگ مییست ای صیسا برو

وا بندح بندری برسان شیخ جاگ را
( افظد:1385ش)8

فیتوی پییر میغان دارگ و قیولیست قدیم

ه رامست می آنجا ه نه یارست ندیم

هاک یواهم ادن این دلق ریایی هه نم

روح را صحست ناجنس عذابیست الیم
(همان :ش)355

به وی میکدح هرسالکی ه رح دانست

دری درر ادن اندیشه یی تیسه دانست

امیانه افیسر رنیدی نیداد جیز بیه یسی

ه سرفراای عالم درین له دانست
(همان :ش)52
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میرید پییر میغانم ا من میرنج ای شیخ

هرا ه وعدح تو ردی و او بجا آورد
(همان :ش)140

 -3-1-2-4شریعت و قانون در شبه جامعه
افظ نیز برای یانقاح یود اصول و قانون و قاعییدح تعریییف مییی نیید و اا رونییدران طریقییت در
شسه جامعه و جامعه و تی صداهای مخالفد انتظار رعایت و پیروی دارد ییه عییدگ رعایییت اا سییوی
آناند موجسات تعجب افظ را برمیانگیزد:
رندان تشنه لب را جامی نمی دهد س

ریویی ولیی شناسان رفتند اا این والییت
(همان :ش)93

برهنگان طیریقت به نییم جیو نخرند

قسای اطلس آن س ه اا هنر عاریست
(همان :ش)67

درمذهب ما بادح الل است و لیکن

بی روی تو ای سرو رل انداگ یرامست
(همان :ش)41

روا در سب هنر وش ه می یوردن روا

دل هیون آیینیه در انیگ ظیالگ انیدااد

آن امان وقت می صسح فرورست ه شب

ریرد ییرریاح افیق پیردة شیاگ انیدااد
(همان :ش)145

فیتوی پییر میغان دارگ و قیولیست قدیم

ه رامست می آنجا ه نه یارست ندیم

هاک یواهم ادن این دلق ریایی هه نم

روح را صحست ناجنس عذابیست الیم
(همان :ش)355

 -4-1-2-4خرقهپوشی در شبهجامعۀ حافظ
راح این هجو طنزآمیز شکل افشا به یود میریرد تا بیشترد فراروایتها را ایر سوال برد .بهاییین-
ترتیب ه افظ لساع صوفی میپوشد و یییود را صییوفی یطییاب مییی نیید؛ نظیییر آنچییه در جشیین
ارناوال رخ می دهد.
تعدد شخصیت یکی اا مؤل ههای داستانهای پستمییدرنی اسییت« .اییین شخصیییتهییا یصوصی ًا
راویهای بیثساتد ریرقابل اعتمادند و اساساً درریر بحران هویت انسانی و فراانسانی هستند(» .بییی-
نیااد  )217 :1392شکل این هندپارری ی یت من پریشی دارد« .این میین پریشییان شییدحد نظییامی
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متشکل اا سه وجه است .واقعید یا آن هیزی ه تجربه می شود .تخیلید یا باانمایی آن هیز تجربییه
شدح است و باالیرح نمادیند یا باانمایی پیچیدحتر و سامان یافته به شییکل صییورت ییییال(».همییان:
)216
یرقهپوشی افظ مصادف است با نقابی ه در روی دارد و پنهان ردن قیقتی در ایییر یرقییه
ه این دو الت در تناقض با یکدیگرند .این ر ت به قصد افشییاریری اا کییومتی اسییت ییه بییه
تزویر و ریا روی آوردح است:
یرقۀ اهد و جاگ می ررهه نه دریور همند

این همه نقش می انم ااجهت رضای تو
( افظد:1385ش)401

بس ه دریرقۀ آلودح ادگ الف صالح

شیرمیسارِ رخ ساقی و میی رنگینم
(همان :ش)347

افظ به ایر یرقه قیدح تا به ی شی

در بیزگ ییواجه پیردح ا یارت بیرافیکنم
(همان :ش)333

صرا ی میکشم پنهان و مردگ دفتر انگارند

عجب رر آتش این ارا در دفتر نمی ریرد
(همان :ش)144

صیوفی بیا ه جامۀ سیالوع بر شیم

وین نقش ارا را یط بطالن به سر شیم

نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

دلیق رییا بییه آب ییرابیات بیر یشییم

فیردا ارر نه روضۀ رضوان به ما دهند

ور ا جنت بدر شیم

رلمان ا ررفهد

(همان :ش)366
افظ این یرقه ه داری تو بسینی فردا

یه هه انیار ا اییرش به ج ا بگشایند
(همان :ش)198

این افشارری مربون به امان امیرمسارا است ه در رزلیات ییافظ بییه محتسییب معییروف اسییت.
افظ معتقد است ه هرهند کومت وقتد شرابخواری را راگ ردح ولی یود در ی ییا بییدین ییار
مشغولند و هرا توبهفرمایان یود توبه متر می نند.
یم شکن نمیداند این قدر ه صوفی را

جنس یانگی باشد همچو لعل رمانی( )
(همان :ش)466
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بالفاصله پس اا شکست امیرمسارا به دست شاحشجاع و پایان یافتن دورة اهیید و تقییوای ریییایید
هم افظ اا این لساع بیرون میآید هم صوفی و هر دو سا ن میکدح میشوند بدون تمان عمل:
در عیهد پیادشاح ییطا بیخش جیرگ پیوش
صوفی ا نج صومعه با پای یم نشست

یافظ قیرابه ش شد و می تی پییاله نوش
تا دید محتسب ه سسو می شد به دوش
(همان :ش)277

تی شراب هم ه ص ت یانگی دارد و پنهانی نوشیدح میشود نیز جامه عوض می ند:
شیراب یانگیم بس می میغانه بیار

ریف بادح رسید ای رفیق توبه وداع
(همان :ش)287

شراب یانگی ترع محتسب یوردح

به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش
(همان :ش)279

عدگقطعیتد تاییدنظرد اتصال وتاحد و ...تنها در تقابلهای دورانه تصویر نشدح بلکه افظ تییی
در شگردهای ادبی یود به یصوص ایهاگ نیز به تزلزل باورها و روایتهای الن جامعه رنگی یییاص
بخشیدح است.
ایهاگ آن است ه شاعر ل ظی به ار برد ه دارای دو معنی قریب و بعییید باشیید .ههیین متوجییه
معنی قریب میشود در الی ه منظور شاعر معنی بعید آن است( .شمیساد )307 :1390
اشکم ا راگ طواف رمت میبندد

ررهه اا یون دل ریش دمی طاهر نیست
( افظد:1385ش)71

-1اشکم عزگ دیدار تو را دارد
-2تو در هشم من هستی و اشکم به دور تو طواف می ند(...شاح نشین هشم من تکیهره ییییال
تو)
یار مردان یدا باش ه در شتی نوح

هست یا ی ه به آبی نخرد طوفان را
(همان :ش)9

یاک:
-1یود نوح

-2یاک ارت آدگ

 -3م هوگ لی انسان(اا یاک آفریدح شدح)
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این نمونههاد اا موارد سادح برای توضیح ایهاگ است ولی در دیییوان ییافظ اا اییین صیینعت بییرای
استتار رندانۀ هجو و اعتراض ریرمستقیم نیز است ادح شدح است .هنان ه میدانیییم ایهییاگ عییالوح بییر
القاء م هوگ عدگقطعیتد به یوانندح اجااح میدهد تا در یوانش متن همکاری ند .ایهییاگ 12در اییین
معنی در ادبیات پست مدرن «باای» و «مشار ت» نیز مطابقت دارد« .مشار ت» در نظریۀ «ایهییاب
سن» یعنی این ه «یوانندح در قرائت متند مشار ت دارد و میتواند آن را درررون ند و بنا بییه
میل و نیاا و سلیقه یود دریابد(».تدینید )105 :1388
ال به بریی اا این مشار تها و باایهای ابانی و معنایی در رزلیات افظ دقت نیم ییه بییا
هربار یوانش شکل دیگری به یود میریرد و نمیتوان به معنای وا د و قطعی رسید:
تیو ییانیقیاح و ییرابیات در میییانیه میسییین

ییدا رواح ه هر جا ه هست با اویم
(همان :ش)371

اوری رر همی یواهی ا او رایب مشو افظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها
(همان :ش)1

ضمیر او در هر دو بیت هم میتواند به یدا بررردد و هم به معشوا.
عشقت رسد به فریاد ور یود به سان افظ

قرآن ابر بخوانی در هاردح روایت
(همان :ش)93

_روی عسارت عشقت رسد به فریاد.
پییر میا ری ت ییطا بر قلم صینع نیرفت

آفرین بر نظر پاک و یطا پوشش باد
(همان :ش)101

_روی عسارت آفرین باد
شیوة و ور پری یوب و لطی ست ولی

یوبی آن است و لطافت ه فالنی دارد
(همان :ش)120

_روی عسارت فالنی دارد.
 -3-4تفكر عرفانی
اقتساع افظ اا این بخش اا ادبیات در شکل رمزد ابهاگ و سمسولیسم 13است .او اا همان هشییم
و رخ و لب و ریسوی یار است ادح ردح اسییتد همییان مییی و مطییرب و سییاقی ییه در ت کییر عرفییانی
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تعسیرات رو انی دارد ولی باا هم به یاطر مسألۀ عدگقطعیت نمی توان دریافت رد ییه آیییا عشییق
افظ به وا سطۀ لوااگ آن ه به وفور در رزلیاتش آمدحد عشق امینی است یا آسییمانی او بییه جنسییۀ
نمادین هشم معشوا نظر دارد یا به واقعیت عینی و امینییی آن بییه عنییوان مثییال همییانطییور ییه
رذشت افظ و پیرمغان در رزلیاتش مداگ همه را به عشق ورای فرا مییواند ولی این ییه منظییور
داگ عشق است را نمی توان با قطعیت دربارحاش کم داد .در این قسمت نیییز اقتسییاع بییه همییراح
طنزد قدرت تشخیص را اا مدعی میریرد و لوااگ توصیف معشوا شکل سمسولیک بییه یودررفتییه و
اا نقد صریح افکار مقابل دور میشود .به عسارت دیگر ت کر عارفانه با بیقیدی رندانه به هم آمیختییه
است به طوری ه نمیتوان اا هم باا شنایت.
دوش میآمد و ریسارح برافرویته بود

تا جا باا دل رمزدحای سویته بود
( افظد:1385ش)211

هوآفتاب می اا مشرا پیاله برآید

ا باش عارض ساقی هزار الله برآید
(همان :ش)234

ای دل مساش یکدگ یالی ا عشق و مستی

و آنیگه برو ه رسیتی اا نیستی و هیستی

رر یود بیتی بسینی میشغول یار او شیو

هیر قیسله ای ه بینی بهتر ا یود پرستی
(همان :ش)424

دلی ه با سر ال ین او قراری داد

رمان مسر ه بدان دل قرار بااآید
(همان :ش)235

در دورحهای قسل اا افظ و در دورحای ه ادبیات عرفانی در اوج بودد عشق موالنا بییه شییمس و
محمود و ایاا یک عشق امینی است ه به آسمان شاندح میشود:
بدین سشاع ه مجلس مینور است به دوسیت

ررت هو شیمع جی ایی رسد بسوا و بساا

ررض رشمه سن است ور نه اجت نیست

جیمال دولیت میحیمیود را بیه الیف اییاا
(همان :ش)258

 -4-4مدح
مدیحه سرایی در قالب قصیدح یک قسمت اا تاریخ ادبیات ایران را به یود ایتصاص دادح است و
شاعران درباری برای رذران معیشت یود به این فن روی آوردند .یکی دیگر اا مواردی ه ییافظ اا
سسک پیشینان یود اقتساع ردح مدح است و السته باا هم آمیخته به طنزی پنهان و رندانه.
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افظ پادشاهانی هون شاح شیخ و شاح شجاع را مدح ر تییه اسییت و شییاید در همییین نکتییه بییا
رئالیسم ا م نار آمدح است .السته تعداد رزلهای مد ی افظ بسیار انییدک اسییت و هررییز نمییی
توان او را در امرة شاعران مدیحه سرا جای داد .شاید مکنت یا یواجگی افظ او را اا دربار بییینیییاا
ردح باشد ولی دلیلی دیگر و محکمتر نیز هست .با نگاهی به انییدری ییافظ و بییه یصییوص اوضییاع
سیاسی دورة کومت شاحشیخد ما با قدرت جدیدی آشنا میشویم ه در نار قییدرت مر ییزی قییرار
دارد و تی کومت اا این قدرت محلی تأثیر نیز می پذیرد .شاحشیخ در دورة جوانی افظ در این
شهر قدرت داشت و در بین مردگ شیراا محسوبیت؛ بهیصوص نزد افظ .امییا شییاح شیییخ علیییررییم
محسوبیتش در بین اهل شیراا هررز به آنان اعتماد نکرد و تی قراوالن یییود را اا بییین اصی هانیان
انتخاب رد(.ارین وبد  )3 :1383علت این عدگ اعتماد « لو »ها یا « الن»های شیراا بودنیید .در
امان به قدرت رسیدن شاح شجاع در شیراا لوها دو دسته میشوند .عدح ای اا او مایت می ننیید
و عدحای دیگر اا فردی به ناگ «یاریباستی» و سرانجاگ شاحشیخ با مایت لوهییا پیییروا مییی شییود.
عالوح بر این دو دستگید لوها ه روح ماجراجویانهای داشتند هر وقت مییواستند میشییوریدند و
شاح شیخ به یاطر همین یودسریها اا ایشان بیمناک بود.
لوها« مشتی رنود بودند ه به ناگ و ننگ اعتنایی نداشتند و در نیییل بییه مقصییود اا هییی هیییز
مال ظه نمی ردند .ارشان لوطیباای بود و شرارت .نه مال ظۀ شرع آنها را محدود می ییرد و نییه
پند و مالمت عامه .شاید ه راح آثاری اا جوانمردی و ارساای نشان میییدادنیید امییا رالسیاً اا هییی
اری رویگردان نسود؛ نه اا رارت و شسگردی نه اا تهدید و آدگ شی و شهر اا سالها پیییش آ نییدح
بود اا یانههای فساد –یرابات .هون هرج و مرج طوالنی این رندان را بر شهر مسلط ردح بود اینان
اا هی تعدی ابائی نداشتند .شراب در بین آنها رایج بود بنگ و شیش نیز .بعالوح هم شییاهدباای
در نزد آنها رواج داشت هم انسارری .یرابات شهر _ ه بیت لطف یواندح می شد_اا تنییدرویهییای
این رندان آباد بود و شیخ و ااهد_ ه در شهر فراوان بود_ نزد این طای ه آماج طعن بییود و تمسییخر.
رندان ه تی به عنوان آدمکشهای رفه ای نیز آلت دست کاگ وقت میشدند بسا ییه آنهییا را
نیز تهدید می ردند  .تی بعای اا وارا و رجال نیز ره راح به وسیلۀ آنها شییته یییا تهدییید مییی-
شدند .هون به هی مال ظهای پایبند نسودندد وجودشان دهیین جییی و تییی تهدیییدی بییود بییرای
کومت .با این همه تهور و بیپروایی آنها تی در نزد عامه نیز ه بیشو ییم سییر بییه راح بودنیید و
آراگد ره راح مایه اعجاب و تحسین می شد .تی در نزد آدگهای ییلی جدی و موقر هم شاید اییین
الابالیگری و ماجراجویی آنها سرمشقی تلقی میشد برای بیقیدی عارفانه  :بیقیدی به دنیا و بی-
نیاای به آن»(ارین وبد4 :1383د)3
در هر ال امنیت و هرج و مرج شهر فارش اا کومت وقت به دست اینان بود .آیا ییافظ ماننیید
سایر جوانان شیراا ه به سسک لوها اورآامایی و شتی میررفتنیید و آنییان را بییه مثابییه الگوهییای
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یود در نظر داشتندد اا ایشان تأثیر نشذیرفته است آیا افظ و رند رزلیاتش شساهتی به این ییالن-
ها ندارد
افظ هه شد ارعاشق و رند است و نظرباا

بس طییور عیجب الاگ ایاگ شیسابیست
( افظد:1385ش)28

نی اا و ارا نیسخشد صی ای دل یافیظ

طریق رندی وعشق ایتیاریواهم رد
(همان :ش)130

صیوفیی بییا ه آیینه صیافیی ست جیاگ را

تیا بینگیری صی ای میی لیعل فیاگ را

راا درون پیردح ا رنیدان میست پیرع

این ال نیست ااهد عالی مقاگ را
(همان :ش)8

عیاشق و رنید و نیظر بااگ ومییرویم فاش

تا بدانی ه به هندین هنر آراسته اگ
(همان :ش)280

در رزلی با مطلع /ستارحای بدریشید و ماح مجلس شد/د شاید بتوان رندی و رو یۀ رندانییۀ او را
بهتر به تصویر شید .این رزل برای شاحشجاع و در مدح او است و در ابیات پایانی رزل نیز سلطان-
ابوال وارع نیۀ شاحشجاع ه ر شدح است(.ارین وبد )117 :1383شاحشییجاع در نییار تمییاگ نقییان
قوتد سواد می داشته است و افظ او را رند پادشه نیز یواندح است .بعدها به دلیل روابط سیینۀ
شاح با اهاد شهرد موجسات نارضایتی افظ اا او فراهم شد .ییال طسییق تعری ییی ییه در بییاال اا لییو
داشتیم این رزل را بررسی می نیم.
افظ دربیت دوگ این رزل می روید :
نگار من ه به مکتب نرفت و یط ننوشت

به رمزح مسأله آموا صد مدرع شد
( افظد:1385ش)162

این یک نقطۀ بدیع در فن مدیحهسرایی است ه افظ برای مدح یک پادشییاح اا نقطییۀ ضییعف
شروع می ند .ررهه به ظاهر او را به اوج میرساند ولی در این هگ شسیه به مدح نیییز ایهییاگ اسییت و
باا ردپای طنز.
افظ در بیت ههارگ یود را در نار پادشاح میبیند:
به صدر مصطسهاگ مینشاند ا نون دوست

ردای شهر نگه ن ه میر مجلس شد
(همان)
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در مصراع دوگ با این ه به قرینۀ مصراع اول منظور یود افظ است ه در سایه لطف شییاح بییه
صدر مجلس رسیدح استد ولی به علت همان نقطۀ ضعف پادشاح و با یییک یییوانش و قرائییت دیگییرد
ردای شهر را میتوان به شاح نسست داد ه ال به امیری مجلس رسیدح است و افظ را بییه لطییفد
در صدر نشاندح است .افظ تی مییواهد اا بارراح او عنان بگرداند هرا ییه مجلییس رییدای شییهرد
افظ را نیز م لس ردح است:
اراح میکیدح ییاران عنان بیگیردانید

هرا ه افظ اا این راح رفت و م لس شد
(همان)

رند یرابات نشینِ افظ بی نیاا اا رد و قسول یلق است .در سایۀ ت کر ییامی بییه پییوهی دنیییا
رسیدح و می تواند و می داند ه باید دگ را رنیمت شمارد .او اا هجو برای برهم ادن قدرتهای وقت
سود میجوید و هون عارفی در نجی عزلت رزیدح و دنیا را بییه نییاری نهییادح اسییت .همچنییان بییه
اندری ادامه میدهد و یک تنه با جاندیشان مساراح می ند و بییه اییین ترتیییب او بییه هنییدین هنییر
آراسته است و رندانه میروید:
ههل سال رنج شیدیم و عاقست

تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود

نیچه فیلسوف محسوب پستمدرنها با اعتقاد به وجود نداشتن قیقت نیز به پوهی میرسیید .او
اا دو نوع نیهیلیسم سخن میروید :نیهیلیسم مثست و من ی« .در نیهیلیسم من ی این تصییور اسییت
ه نه در جهان بیرون و نه در جهان دروند قیقتی وجود ندارد و این یییود دو نییوع وا یینش را بییه
دنسال دارد .یکی این ه اا آنجایی ه دنیا فاقد ثسات اراش و معناستد پس نساید بییه آن دل بسییت و
جهان دیگری هست ه جهان قیقی است و وا نش دیگر این ه جهان هیزی جز رنجی بیمعنییی
و بی اصل نیست و در ورای آن هیزی وجود ندارد .اما نیهیلیسم مثست آیین سی است ه میی-
پذیرد اندری فاقد هررونه معنی و اراش است اما به اندری و مساراة یود برای نشان دادن شجاعت
درونیاش ادامه میدهد .اا این جا با م هوگ ابرمرد نیچه روبهرو میشویم(».مقدادید)125 :1378بییه
این ترتیب میتوان ادعا رد ابرمرد نیچه همان رند افظ است و یا یود افظ:
همچو افظ به ررم مدعیان

شعر رندانه ر تنم هوع است
(همان :ش)37

رند افظ و ابرمرد نیچهد ت کر پستمدرن را میپذیرد ولی اا رئالیسم نیز رافییل نمیییشییود و در
هر ال راهی می یابد تا به اندری ادامه دهد .رند افظ معتقد است ه هون اا آراا و انجاگ جهییان
بیاطالع هستیم و در عین ال بر این مطلب وقوف داریم ه تماگ برسایتههییا و روایییتهییای مییا اا
واقعیت جهان فقط و فقط دع و رمان است بنابراین بهتر است ه اندری را آسان بگیریم .راهییی
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ه افظ برای ادامۀ مسیر یافته است فلس ۀ او را رقم ادح است:
ر ت افظ من و تو محرگ این راا نه ایم

اا می لعل کایت ن و شیرین دهنان
(همان :ش)380

یی بیود در امیانیه وفیاد جاگ میی بیخواح

تا من کایت جیم و یاووع و یی نم
( افظد:1385ش)342

جائی ه تخت و مسند جیم می رود به باد

رررم یوریم یوش نسودبه ه می یوریم
(همان :ش)363

سسیزست در و دشیت بییا تیا نیگذارییم

دست ااسرآبی ه جهان جمله سرابست
(همان :ش)38

جیز فییالطییون یییم نیشییین شییراب

سیرّ یکیمیت بیه میا یه ریویید بیاا
(همان :ش)255

ر ت آسان ریر بریود ارها ز روی طسع

سخت میگیرید جهان برمردمان سخت وش
(همان :ش)278

در بخش مدح نیز هنان ه رذشت ما با شاعر مدیحهسرا مواجه نیستیم بلکه رندی را میییبینیییم
ه سریوشانه پادشاح را به سخرح میریرد .او با هنین رو یهای به مصاف تزویر و نامردمی میرود و
به این ترتیب در تماگ موارد ه ر شدح در بحث اقتساعد اا نظر اجتماعی و تأثیررذاری اا اسییتادان و
سابقین یود پیشی میریرد.
 -5نتيجه گيری
ت کر افظ در امینۀ بریورد با واقعیتها و ماهیت جهاند یک ت کر پسییتمییدرنی اسییت ییه بییا
تأ ید بر اور ص دای مخالف در نار صداهای موافق و یا تی یییاموشد سییعی در متوجییه ییردن
انسان به فلس ۀ اندری دارد .او در پی به رسی نشاندن نظریۀ یود نیست بلکییه بییرای افکییار دیگییر
اجااة تن س می یواهد .فن اقتساع به افظ مک ردح است ییه صییداهای مختلییف را نییار هییم
جمع ند و تر یسی بسااد برای رسیدن به اتحاد اضداد .در این راح طنییز بهتییرین وسیییله بییرای ییم
ردن فاصله و شدت تعصب دربارة فلس ههای فکری باالدست و فرودست است .فلس ۀ عدگ قطعیت
نه تنها افظِ رند را به پوهی نکشاندح بلکه او را برآن داشته تییا بییا عشییق ورای بییه تمییاگ مخلوقییات
فاایی را ایجاد ند ه هم یود و هم دیگران در آن آسودح اندری نندد هرا ه ییافظ تنهییا اییین
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فن شریف را برای تمسک و ادامۀ راح م ید دانسته است .بنابراین بهتییرین فراروایییت و عنصییر رالییب
فکری همان تأییدنظر است ه اا پیر مغان آمویته و اینچنین در پی همزیستی مسالمت آمیز است.
آسایش دو ریتی ت سیر این دو رف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

پی نوشتها
 -1همانطور ه می دانیم ت کر پستمدرنی پس اا جنگ جهانی دوگ فلس ۀ یود را اشاعه داد .در مقیاگ
مقایسه می توانیم ملۀ مغول و تیمور به ایران را نیز آراای برای این ت کر بدانیم و یا کومت آل مظ ر در
شیراا در امان یات افظ.
 -2برای اطالع بیشتر ر.ک :ادبیات پسامدرند پیاگ یزدانجو د ص 123
 -3نظریۀ عنصر رالب اا اصطال ات سایتارررایان (نظریۀ یا وبسن) است ه «برایان مک هیل» اا ایین
عنصر برای نگرش وجودشناسانه در پست مدرن یاری جسته (تدینیدمنصورحد 1388دص)40
 -4مطلع رزل:
ستارح ای بدریشید و ماح مجلس شد

دل رمیدة ما را رفیق و مونس شد

 -5در نظریۀ فقدان پیرنگ «بری لوئیس»د روابط علّی فرو میپاشد و رفتار شخصیتها و وقایع داسیتان
توجیهناپذیر میشود .نداشتن پیرنگ تنها مرا میان داستان مدرن و داستان پسامدرن است و سایر مؤل ههیا
در یدمت ایجاد این ویژری هستند.برای اطالع بیشتر ر.ک :تدینید منصورح :ص 59
 _6برای اطالع بیشتر ر.ک تدینیدمنصورح :پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایراند ص 126
 -7برای اطالع بیشتر دربارةافکار و فلس ۀ ییاگ ر.ک مقدمه تاب ترانه های ییاگ نوشتۀ صادا هدایت
 -8برای اطالع بیشتر دربارة تقابل های دورانه ر.ک مقیدادید بهیراگ :فرهنیگ اصیطال ات نقید ادبیید
ص168
 -9برای اطالع بیشتر دربارة ارناوال ر.ک مقدادید بهراگ :فرهنگ اصطال ات نقد ادبید مدیل ارناوالد
ص390
 -10برای اطالع بیشتر دربارة اندری و ا وال و افکار افظ تاب «اا وهۀ رندان» مطالعه شود.
 -11بیماری روانی پارانویا در ادبیات به یصوص در رمان و یلق شخصیت هندپارح قابلیت ها ی فراوانی
دارد .اصطالح شسه جامعه نیز اا همین بیماری ررفته شدح ه فرد برای در امان ماندن اا تهدید دیگیران بیه
این فاای ییالی وارد می شود و اا یود دفاع می ند .برای اطالع بیشتر دربارةویژریهای این بیماری ر.ک
ریمید یوسف :روان شناسی شخصیتد 1374د ص 250
 -12امشرسیونیسم نیز میتواند تا دودی دارای همیین ی ییت باشید «.امشرسیونیسیم ییا تیأثرررایی
مکتسی است ه پیروان آن بیشتر برنشان دادن تأثیر ههنی یود اا واقعیت تأ ید دارند تا بااآفرینی واقعییت
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عینی» بیاتد سین :داستان نویسی جریان سیال ههند تهراند علمی فرهنگید 1378دص19
 -13برای اطالع بیشتر دربارة ر.ک فتو ید محمود :بالرت تصیویرد1385دص 210و بخیش سمسولیسیم
افظ ص 237
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