مشاره بیستوســوم ســیزدهم مهر 95

22

کرگدن پرمی /حافظ

مشرب هرمنوتیک
فهم مدرن از حافظ در ِ
گفتوگو با داریوش آشوری درباره لسانالغیب
با نگاه به کتاب «عرفان و رندی در شعر حافظ»
مرمی گودرزی

شاید به نظر برسد سخن گفتن از حافظ کار راحتی است .دیوان حافظ جزو اولین کتابهایی است که
هر یک از ما آن را در خانههایمان میبینیم و میخوانیم .آن را بر سر سفره هفت سین عید نوروز قرار
میدهیم و با غزلی از آن ،سال نوی خود را آغاز میکنیم .ابیات آن جسته و گریخته روی کارت پستالها،
تابلوهای خطاطی ،سر در ورودی خانهها ،در پیامهای عاشقانه و حتی روی سنگ قبرها مدام در معرض
دیدن و خواندن هستند .به همین دلیل فکر میکنیم حرف زدن از حافظ کار راحتی است ،ولی حقیقتا
اینطور نیست .پای حرف زدن از حافظ که به میان میآید ،تازه میفهمیم که این دیوان کوچک و فشرده
چه اقیانوس بیانتهایی است که هر کسی را توان شنا کردن در آن نیست .به قول خود حافظ «نه هر که سر
بتراشد قلندری داند» .داریوش آشوری جزو کسانی است که در این وادی قلندری داند .او سالها پیش برای
اولینبار بر پایه نظریههای هرمنوتیک با رویکردی متفاوت ،کتابی درباره دیوان حافظ نوشت که بسیار مورد
توجه قرار گرفت .کتاب «عرفان و رندی در شعر حافظ» که تا به حال به چاپ سیزدهم رسیده ،دریچهای
نو را به فهم شعر حافظ باز کرده است که با خواندن آن میتوانیم راحتتر درباره حافظ سخن بگوییم.
شـما در زمینههـای مختلـف و متنوعـیکار پژوهشـی انجـام
دادهاید وکتاب و مقاله نوشتهاید .تجربه تحقیق درباره حافظ
چـه تفـاوت و چـه نقـاط اشـتراکی بـاکارهـای دیگرتـان دارد؟
م یتـوامن بگـومیکـه خب ِ
ـش عمـدهیکارهـای نوشـتاری مـن  ،چـه بـه
ِ
صورت مقاله یا رسالههای پژوهشی یا ترمجه ،چه در قلمرو علوم
سیاسـی ،چه فلسـفه ،چه زبانشناسـی و ادبیات ،نشـانههای راهِ
گذا ِر یک ِ
سالک رِاه دانش است ،که من باشم ،در فهم وض ِع
خود و جامعه و تاریخ خود ،در روزگاري پُرزیر-و-باال و پُردهلره،
به یار ِی دانشها و ابزارهای فهمیکه جهان مدرن در اختیار یک
جوینـده و پوینـدهی «جه ِ
ـان سـومی» قـرار میدهـد .خودآگاهـی
ِ
بـه ایـن جایگرفتگـی در وضـ ِع «جهـان سـومی» و دردناکـی و
آ ازرندگـی ایـن خودآگاهـی موتـور رانش ِـی خبـش عمـدهی کارهـای
ـف فرهن ِ
مـن بـوده اسـت ،از تألی ِ
ـگ سیاسـی در سـ ِن بیسـت و
سه-چهار سالگی ،تا درآوخینت به نیچه در مهان سن-و-سال و
سلوکی چهل ساله با او با ترمجهی چهارکتاب از او ،تا پرداخنت
نت ما و جهان و ز ِ
به زبان فارسی و تنگناهای آن در رابطه یاف ِ
بان
ما با ِ
جهان متدن و زبانهای مدرن در این جهت بوده است .در
اساس،کوشش برای فهم این تنگنا از دیدگاهي زبانشناسیک و
نیز جامعهشناسیک و دست و پا زدن برای بریون آمدن از فضای
ـف دانشـنامهی سیاسـی ،فرهن ِ
ایـن درماندگـی بـا تألی ِ
ـگ علـوم
ِ
انسـانی ،زب ِ
ـان بـاز ،بازاندیش ِـی زبـان فارسـی ،وکارهـای دیگـر،
خودآگاه و ناخودآگاه ،با مهنی نیت اجنام شده است .یک وجه

اساسـی کار مـن در ترمجـهی چهـار کتـاب از نیچـه ،سرشـناستر
از مهه ،چنینگفت زرتشـت ،و نیز ِ
مکبث شکسـپری ،شـهریار
ماکیاولی ،مهچننی جلد هفت ِم تاریخ فلسفهیکاپلسنت هم یک
آوردن ز ِ
ورزش زبانی برای جتربهی تازه در جهت بریون ِ
ِ
بان فارسی
«جهان سـومی» خود بوده اسـت ،به یار ِی مریاثِ
ِ
ِ
فروماندگی
از
خیی آن ،و نیز زایا ِ
کردن آن در بس ِرت نیازها ِی ز ِ
ادبی تار ِ
ِ
بانی مدرن.
زبان ِ
شناسی من پشتوانهای از اندیشهی فلسفی و جامعهشناسیک
ـت خـود بـه عنـو ِان روشـنفک ِر خـودآگاه از هب ِ
بـرای فهـ ِم وضعیِ ِ
ـوط
ِ
ِ
«جهان سوم» است و کوشش ،در
جهان خود از «شرق» به
ِ
حد توان خود ،برای بریون آمدن از آن با آنچه از جهان مدرن و
شهـای آن م یتـوان آموخـت.
دان 
رفتن بـه سـراغ حافـظ وکوشـش بـرای فهـم او هـم در مهین بافتـا ِر
ذهنـی قـرار میگیرد .یعنـی ،ایـن کـه حافـظ مهچـون عصـارهی
ـان ح ِـال جه ِ
اندیشـه و احسـاس و زب ِ
ـان گرخیتـه ِی «شـرقیِ» مـا
کیست و چه میگوید و با م ِن امروزین چه نسبيت دارد و من،
نی آن جه ِ
(مـ ِن مجع ِـی گیر کـرده در می ِ
ـان رسـوبها ِی سـنگ ِ
ـان
ِ
شرقی وکششها و زورآوریهای این جهان غربی) هنوز چ ار به
او چسـبیدهام یـا او چـ ار مـ ار رهـا منیکنـد.
درکتاب عرفان و رندی شما یک نخ طالیی در مفاهیم به
کار برده شده در دیوان حافظ پیداکردهایدکه توسط تفسیر
داسـتان آفرینـش آدم در متـون صوفیانـه و تفاسـیر عرفانـی و
سـازمایههای بـه کار رفتـه در آنهـا تعریـف و توضیـح داده
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ینش ِ
رابطهی دیو ِان حافظ با این تأو ِیل صوفیانه از اسطورهی آفر ِ
آدم
ابوالبشر رهنمون شد .برای مثال ،من در هیچیک از این شرح و
تفسریها ِی ادیبانه از دیو ِان حافظ ندیدهامکه از رابطهی این سر ِ
بیت
غزل از حافظ و اشارهی آن به اسطورهی آفرینش چیزیگفته باشند:
باغ تو یک میوه بچینم ،چه شود؟ ِ /
پیش پایی به چرِاغ
«گر من از ِ
ِ
خطاب حافظ در این بیت به دخرت مهسایه
تو ببینم ،چه شود؟»
و متنای وصل او نیست ،بلکه با این ز ِ
ِ
خ-و-شنگ رندانه
بان شو
به ماج ار ِی «میوهی ممنوع» در هبشت اشاره دارد .آن «باغ» مهان
ِ
ِ
جایگاه از ِ
حوا .خدا به آدم
باغ هبشت است،
ِ
لیِ آدم و جفت اوّ ،
حواگفت ،از مههی میوههای این باغ میتوانید خبورید ،جز این
و ّ
داستان آفرینش به ِ
ارش تورات از ِ
یکی .اما این یکی ،بنا بهگز ِ
دست
خـدا ِی یکتـا،کـه بـه تأوی لهـای اسلامی از آن روایـت نیـز راه یافتـه
درخت معر ِ
اسـتِ ،
فت نیک و بد اسـتکه بر اثر ِ
خوردن میوهی
ِ
چشمان آدم و حوا به عامل دیگری باز میشود ،به عامل دانایی
آن
و هشـیاری .بـه زب ِ
ـان حافـظ ،پی ِ
ـش پـا ِی ایشـان «چ ارغـی» روشـن
میشودکه چرِاغ بینش و ِ
دانایی نیک و بد و زشت و زیبا ست .اما
بر اث ِر مهنی «پیمانشکنی» و خوردن از «میوهی ممنوع» استکه
ایشان حمکوم میشوندکه از هبشت به عا ِمل خاکی «هبوط»کنند.
یا ،بنا به تأو ِیل صوفیانه در این آثار ،با «سف ِر» اختیاری ،نه فروافتادن
(هبوط) ،به مرتبهی وجود ِی عالیتری ،باالتر از مرتبهی فرشتهواری،
دسـت یابنـد .یعنـی در هسـتی ،می ِ
ـان دو عـا ِمل غیـب و شـهادت،
ِ
جایگاه انسانی یابندِ .
پرسش شوخوشانه و رندانهی حافظ هم در
باغ
مهنی باب است،که «چرا؟»« ،چه شود؟» اگر من میوهای از ِ
تو بچینم و به روشنیاي دست یامبکه بتوامن ِ
پیش پای خود ار ببینم
و رِاه خود ار بیامب؟ زی ار تنها از این راه استکه من میتوامن استعداد
عاشقی پیداکنم و عاشق تو شوم.
تعداد زیادی از ابیات حافظ را بر پایه روایت تاویلی اسطوره
آفرینـش تفسـیر کردهایـد .آیـا بـه نظـر شـما تـک تـک ابیـات
حافـظ را مـی تـوان بـر ایـن پایـه تفسـیرکـرد ؟
تهـا ار تفسیر عرفانـیکنیـم ،زیـ ار
ضرورتـی نـداردکـه تک-تـک بی 
تهـای بسـیاری هسـتکـه حافـظ بنـا بـه پیشـامدها و نیازهـای
بی 
نت یک یا دو ِ
گو ِ
ناگون خویشگفته است .از مجله آوخی ِ
بیت مدحیه
به ُدِم یک غزل عرفانی برایگرفنت صله از شاهی یا وزیری .وارسی
تهـا آویزههـا ِی
کهنتریـن نسـخهها نشـان میدهـدکـه ایـنگونـه بی 
سپسین انـد و در اص ِـل غزلهـا،کـه در نسـخههایکه نتـر دیـده
م یشـوند ،نبـوده انـد (مـن ایـن نکتـه ار درکتـاب خـود روشـنکـرده
معنایی دیو ِان حافظ ،یعنی عر ِ
ام ).فه ِم ِ
افق ِ
فان رندانه استکه به ما
ِ
یاری میکند بسیاری از بیتها ار رمزگشاییکنیم .این افق میان او
و بسیاری دیگر از شاعر ِان مهروزگار اوِ ،
مانند خواجو و سلمان و
دیگران ،مشرتک است و آموزگا ِر بزر ِ
گ آن سعدی ست .از مجله
ِ
با درنگ در دگردیسیها ِی ِ
معنایی بسیاری واژهها ،مانند «رقیب»،
ِ
فرهنگ زاهدانه به فرهنگِ
گفتمان صوفیانه از ِ
ِ
دگردیسی
در پرت ِو فه ِم
رندانـه بسـیاری نکتههـا در اف ِـق اندیشـگی حافـظ و دیگـر شـاعرانِ
صوفی یا ِ
عارف مهروزگا ِر او روشـن م یشـود.
در پرتـ ِو چنین نگاهـی سـتکـه ،بـرای مثـال ،م یتـوان پـی بـردکـه
«خطـا» در آن بیـت معـروف «پ ِیر مـاگفـت خطـا بـر قلـ ِم صنـع

میشود .هیچکدام از محققان و حافظ شناسان پیش از شما
بـه ایـن نتیجـه دسـت نیافتهاند؟
خانقاهی ِ
در جوا ِر ِ
ِ
ادبیات فارسی ،و از
سنت خوانش صوفیانه و
مجله دیو ِان حافظ ،با ِ
باد ایدهها ِی مدرنکه از نیمهها ِی سدهی
نوزدهـم -و بیفـزامیکـه :بـا زور و فشـا ِرکولونیالیسـ ِم اروپایـی -بـر
ما وزید ،خوانشها ِی تازهای از ادیبات ،بهویژه شـع ِر فارسـی ،به
نام ِ
«نقد ادبی» ،رفته-رفته در ِ
ِ
میان ما شکلگرفتکه تقلیدی
ِ
شهـای منتشناسـی و وی اری ِ
ـش («تصحیـح» و «تنقی ِـح»)
از رو 
متن در اروپـا بـود .مهچنین نف ِ
یهـای مـدرن ،و باالتـر
ـوذ ایدئولوژ 
ِ
خبـاوری (�histori
از مه�ه جامعهب�اور ِی( ( )sociologismو تاری 
ِ
 )cismمـدرن ،مهچـون ابـ از ِر فهـم و حتلی ِـل ادبیـات وارد صحنـه
ِ
پیشاهنگان
شد (برای مثال ،نگاهکنید به شرح و تفس ِری یکي از
شناسی مدرن در ِ
حافظ ِ
میان ما ،قاسم غنی) .بهویژه پس از جنگ
جهانی دوم جامعهباوری و تاریخباور ِی مارکسیست-لنینیستی در
این عرصه میداندارشد .در جوا ِر این جر ِ
یان برون-دانشگاهی،
ِ
گی ِ
دانشگاه هتران با چری ِ
با بر ِ
ادیبان
پایی دانشکدهی ادبیات در
برجسـته ِی ریشـهدار در سـنّت بر فضای آن ،گونهای خوانش بر
اس ِ
ـاس فهـ ِم لغت-معنـی رواج یافـتکـهکل نظ ِـام آموزش ِـی ادب ِـی
مـا ار از دبریسـتان تـا دانشـگاه در بـر میگرفـت ،و کم-و-بیـش
مهچنـان میگیرد .متام ِـی شـرحهای دیـو ِان حافـظ ،کـه بهویـژه در
این سی-چهل ساله ف اروان نوشته شده اند ،در اساس مهنیگونه
اساس رابطهی لغت و معنی در هر بیت هستند .خو ِ
شرح بر ِ
انش
آنها سـطر به سـطر یا بیت به بیت اسـت .به مهنی دلیل ،شـعر
حافظ برای ایشان (بهگفته ِی یکی از آن پژوهندگان) «پاشان»
است .به ِ
عبارت دیگر ،حافظ هرجا هرچه دلاش خواستهگفته
و باکي از پراکندهگویی و نامهسـازگویی حتا در ِ
قالب یک غزل
نداشـته اسـت .امـا ،فهـ ِم ادیبانـه بـر اس ِ
ـاس رابطـهی لغـت و معنـی
در لغتنامههـا منیتوانـد رابطـهی میانمتنـی ( )intertextualو
ِ
شناخت ِ
افق ِ
درون ِ
معنایی چریه بر منت پیگرید.
متنی اثر ار برای
و ایـن مهـان چیـزی سـتکـه مـن فهمیـدهام و دنبـالکـردهام.
خوان ِ
ـش مـن هرمنوتیکـی سـت ،بـر پایـهی جسـت-و-جوی اف ِـق
ِ
ِ
معنایی در دیوان حافظ .این افق ،ناگزیر ،از دیدگاه علوم انسانی
مدرن ،با ِ
دید منطقی ،وابسته به زبان و ِ
جهان فرهنگ ی ستکه
ِ
او در آن م یزیسته است .به مهنی دلیل ،خو ِ
رهیافت
انش من با
میانمتنی آغاز میشودکه رابطهی شعر حافظ ار با سنّ ِ
ت تأویل
(هرمنو ِ
تیک) صوفیانه بررسی میکند.
هسته اولیه این فکر ازکجا آمدکه ریشههای مفاهیمی مثل
رنـد ،خرابـات ،زاهـد ،محتسـب ،و مدعـی  ...را در قـرآن و
متون صوفیانه تفسیر داستان آدم پیداکنید؟
مهـان رابطـهی میانمتنـی،کـه هماکنـون اشـارهکـردم ،مـ ار بـه ایـن راه
هدایـت کـرد .در درآم ِـد کت ِ
ـاب عرفـان و رنـدی در شـعر حافـظ
ِ
گفتهامکه یاف ِ
نت رابطهی میان ِ
متنی دیوان حافظ ،از سـویی ،و دو
مِ
ِ
ِ
ِ
اساسیگزارش صوفیانه از اسطورهی آفرینش آدم در قرآن ،از
نت
ِ
مرصادالعباد
سویدیگر،یعنیکشفاالسرا ِررشیدالدینمیبدیو
جنمالدی ِن رازی ،و یا باز ِ
تاب آشـکار یا نیمهآشـکا ِر آن دو منت در
بسـیاری از ابیـات یـا متام ِـی برخـی از غزلهـا ِی حافـظ ،مـ ار بـه فهـ ِم
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نرفت »...تا روزگار حافظ در دیو ِان شاعران ،از رودکی تا سعدی،
ِ
کوشش شگرفیکه ِ
اهل امیان پس از
معنای دیگری داشته است.
حافـظ بـرایکفرزدایـی از آنکـرده انـد یـا ،بـه عب ِ
ـارت دیگـر ،بـ ار ِی
ماسـتمالیکـردن معنـا ِی بهظاهـرکفرآمیـ ِز آن ،از سـویی ،یـا بـزرگ
ـردن آن بـه معنـا ِی خطـا ِی آفریـدگار ،بـه دس ِ
ک ِ
ـت «کافـران» ،از
دلیل ِ
نبود ِ
سوی دیگر ،از آن جهت است که ،در کل ،به ِ
نگاه
دگردیسی ِ
ِ
تار ِ
معنایی آن از گناه به
خیی هرمنوتیکی به این واژه و
لغـزش و اشـتباه در مرحلههـای بعـدی ،در فهـ ِم درس ِ
ـت معنـای
آن درمانـده انـد .خطـا در آن بیـت ،مهچنـانکـه در س ارسـ ِر دیـو ِان
ادبیات پیش از او ،به معنا ِی ِ
حافظ و در ِ
گناه بشری بوده است
ِ
ِ
ِ
و اشـارهی آن بـه بنیـاد اسـطورهای «گنـاه ازلی»سـت کـه بـا تکیـه
بر رو ِ
ایت قر ِ
آنی ماج ار ِی ازلی در مهان عهد ازل خبشوده میشود
(نـگاهکنیـد بـه عرفـان و رنـدی بـه ایـن قلم).
شـما در ایـن پژوهـش در پـی یافتـن سـاختمان واحـدی بـرای
ابیـات پراکنـده بودهایـد .آیـا پیـش از شـماکسـی یـاکسـانی بـا
شهـای تحلیلـی مـدرن تلاش کردهانـد بـه چنیـن
کمـک رو 
نتیجـهای برسـند؟
م یتـوامن بگـومی کـه ایـن شـاید خنسـتنی رهیاف ِ
ـت رومشندانـه بـا
ِ
سـنجههای حتلیل ِـی فهـ ِم مـدرن اسـت ،نـه تنهـا بـه دیـوان حافـظ
کل ِ
بان فارسی .البتهکسانی در ِ
ادبیات صوفیانه در ز ِ
بلکه به ِ
میان
ِ
پژوهشـگر ِان ادبیـات ،بهویـژه شـعر ،کوشـیده انـد از راه نظریههـای
فُرمالیسـتهای روس در بـارهی ماهی ِ
ـت شـعر و رفتـا ِر شـاعرانه بـا
زبـان ،حس ِ
ـاب حافـظ و شـعر او ار از دیگـران جـدا کننـد و تنهـا
بـه او بـه عنـو ِان «شـاعر» بنگرنـد و بـس؛ شـاعری کـه گویـا تنهـا
در اندیشـهی شعرسـرایی سـت و نـه هیـچ چیـز دیگـر .ولـی ،بـه
گم ِ
ـان مـن ،ایـن دانشـوران در ایـن معنـا درنـگ نکـرده انـدکـهکل
ِ
ادبیات شاعرانهایکه در بسرت زبان فارسی از دل ِ
نگرش عرفانی
برخاستهِ ،
ِ
فرهنگ تصوف و دگردیسیهای تارخیی آن ریشه
درون
ِ
داردکه سپس نام عرفان به خود میگرید .شع ِر صوفیانه و عرفانی
اگرچـه بـا «شـعر» در معنـای جهـانروا ِی آن وجههـای مشترک
دارد ،امـا پدیـدهای سـت ویـژه در مت ِ
ن فرهنگـی کـه نظریهپـرداز ِان
روس و جـز آ نهـا از ایـن اژنـ ِر ادبیـات و شـعر آن و فرهنگـی کـه
در پش ِ
ـت آن ایسـتاده اسـت چیـزی منیدانسـته انـد .در نتیجـه،
منیتوان با درآوخینت به آن تئوریها دفرت و دیو ِان حافظ ار از ِ
متامی
ساختا ِر معنایی و حافظهی تار ِ
خیی آن هتیکرد و به دف ِرت شعری
فروکاسـتکـه یـک شـاعر تنهـا بـه ذوق و پس ِ
ـند شـاعرانهی خـود
پرداخته است« .شع ِر حافظ مهه بیت ِ
الغزل معرفت است ».این
ِ
ِ
بههیچوجـه ادعـایکوچکـی نیسـت و بازتـاب شـگرف ایـن دیـوان
فرهنگ بزر ِ
ِ
گ تارخیی معنایي بسیار بزرگتر از آن
در فضای یک
داردکـه تنهـا بـا فهـ ِم ادیبانـه بتـوان دریافـت.
به نظر شماگذشت زمان باعث شدهکه اینکتاب -که در
ابتدا باعث جبهه گیریهای زیادی شـده بود -تاثیری بر نوع
تحقیقات و نگرش محققان ادبی بگذارد؟
بـه هـر حـال ،ایـن کتـاب حـرف تـازهای و نگـرش تـازهای در
ِ
مدعیان
عرصهای پیش میکشد که در بارهی فه ِم دیو ِان حافظ
بسـیار داشـته اسـت و دارد ،چه از جبههی س ِ
ـنتی صوفیانه ،چه رسم اخلط مصاحبه طبق خواسته آقای آشوری است.

شهـا ِی نویـ ِن «روشـنفکرانه» .بـه مهین دلیـل ،در آغـاز ،در
نگر 
جوا ِر چند نظ ِر مثبت به آن ،جنجالهای بسیار نیز برانگیخت.
برخی از مدعیان عربدههاکشیدند و پرخاشهاکردند و دیگرانی
ِ
پنهانی
کوشیدند آن ار بکل نادیده بگریند یا با غُر-و-لُندها ِی
ادیبانه و روشنفکرانه سرکوبکنند .من انتظار این محلهها ار داشتم
جهـا ار از سـر
و میدانسـتم کـه میبایسـت بـا شـکیبایی ایـن مو 
گذ ارنـد .ولـی بـا وج ِ
ـود دوری از فضـای ایـران بـرای سـالهای دراز
از چند-و-چ ِ
یهـای آن ب یخبر نیسـتم .مهینکـه ایـن
ـون اثرگذار 
کتـاب سـالی یـک بـار از نـو چـاپ م یشـود و اکنـون بـه چـاپ
سـیزدهم رسـیده ،دلیل روشـنی سـت بر جاافتادگی آن در فضا ِی
فرهنگ ایرانی ،به ویژه در ِ
ِ
میان نسلهای جوانتر،که میتوانند به
ِ
من به چشم آموزگار خود بنگرند و نامهنواییها یا تنگنظریها
و کینههـای برخـی از سـاملندتران یـا مهسـاالن مـ ار نسـبت بـه مـن
ندارند .به هر حال ،در جمموعهی برخوردهاییکه از رِاهکتاب و
مطبوعات و اینرتنت و نیز متاس با برخی دوستان در ایران و در
خارج دارم ،میدامنکهکارهای من در جمموع از تألیف و ترمجه و
جستارنویسی و طرح مسائل زبانی و شیوهی نگارش ،و مهچننی
حافظشناسی ،در فضای فرهنگی زبان فارسی نه تنها در ایرانکه
در افغانستان و چه بسا در تاجیکستان هم اثرگذار بوده است.
در اینکتاب شما درباره شاعران دیگری همچون سعدی و
موالنا و خواجویکرمانی هم صحبتکردهاید .آیا عالقهمند
نیستید و یا در نظر ندارید پژوهشی نظیر این اثر درباره آنها
نیز انجام دهید؟
خری ،چننی نیتی ندارم.کار من بیش از آنکه «نقد ادبی» باشد
در قالـب فرهنگشناسـی میگنجـد .حافـظ بهویـژه از آن جهـت
ِ
که یکی ازکانونهای ِ
فرهنگ صوفیانه و عرفانی ست و
اصلی
این فرهنگ خود یکی از سازمایههای بنیاد ِی عا ِمل فرهنگی و روانِ
مجعی ماست ،بهویژه ِ
وجه «رندانه» ِی آن ،بیش از مهه ذه ِن م ار به
خود میخواند .اما پرداخنت به حافظ بر زمینهی نگاه به ِ
کل این
اصلی آن است .به ِ
فرهنگ و چهرههای ِ
دنبال آنکتاب و چند
مقالـه در بـارهی ،بهاصطلاح« ،حافظشناسـی» یادداشـتهای
ف اروانـی در بـارهی روشـن ک ِ
ـردن منطـق و ِ
روش ایـن گونـه رهیافـت
به دیو ِان حافظ دارمکه باید آنها ار سامان دهم .در این ِ
بررسی
تازه مهچننی به دگردیسیهای معنایی (مسانتیک) برخی واژههای
ِ
ِ
دگردیسی
گفتمان شاعرانهی عرفانی در پیوند با س ِری
کلیدی در
ِ
تصوف زاهدانه به عرفان رندانه خواهم پرداخت.
اولین چاپ کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ مربوط به
سال  1379است .آیا در طول این سالیان نظر شما درباره
جنبه یا جنبههایی ازکتاب تغییر نکرده؟
خری ،برخالف ،هر چه پیشتر آمدهام و در این باره اندیشیدهام
شتـر بـاور کـردهام کـه مـن
و کارهـای دیگـران ار هـم خوانـدهام بی 
توانسـتهام رِاه درسـتی ار بـرای فهـم حافـظ وکل فرهن ِ
ـگ صوفیانـه
در ز ِ
بان فارسی بیامبکه با سنجههای اندیشهی مدرن در ِ
مشرب
هرمنوتیـک خوانا سـت.

مشاره بیستوســوم ســیزدهم مهر 95

25

