
 کرسی پژوهشی حافظ) –شناسی (مرکز حافظ پژوهیحافظي مجله
 110-91 ، صص1، پیاپی 1401بهار و تابستان ، 1ي ، شماره1سال 

 
 

هایی از غزلیات  نمونهستارگشایی در بازخوانی انتقادي  جُ ؛سه گذارِ شاعرانه
 1روانی»» و «خوشسازي «معنا ، از دید «رسالت» »يارهی نظ«

 
 *یف شری فرشید سادات

 
 ه یدچک 

ای  ذهن ن  در  و  نورتاب  مفهوم  سه  پرتو  در  که  آنیم  بر  ( مقاله  «رسالت»  ،  ) Vocationسازِ 
) نشان دهیم که چرا  Eudaimoniaروانی» ( ) و «خوش Meaning Making«معناآفرینی» ( 

اگر «پیرو حافظ بودن» حائز ارزشی باشد، باید اعتبار و افتخارش را به امیرهوشنگ ابتهاج  
 گیرد: می   زیر را در بر   اي ه ی، سرخط ن ازخوا ب این    داد. 

 بودن شعر حافظ؛. واکاوي این مفاهیم و اشاره به محوریتشان در ممتازشدن و زنده 1
 لحاظ پیگیري این مفاهیم؛به  ،. اشاره به اهمیت هـ. ا. سایه در روزگار معاصر2

به  بخش  دو  غزلِ(این  یک  در  موردپژوهی  که  صورت  شاعر  دو  این  از  به    هرکدام 
 ) شودو نیز غزلی از سعدي انجام می اند از حافظ رفته  لیتقبال» غز«اس
عرضه .  3 درنهایت:  روزگار  و  هنر  پیشگامان  هنر  و  ادب  بازخوانی  براي  پیشنهاد  ي 

 ي التفات ایشان به رازهاي ماندگاريِ پیشینیان.از زاویه  ،معاصر
کاربردي  کلیدي:  هاي ه واژ انتقادي  ،ادبیات  و  ،  ت الرس   ،روانیخوش  ، ظحاف  ، بازخوانی  معنا 

 هوشنگ ابتهاج.  ،نظیره و استقبال، معناآفرینی
 
 

 
 .comfsadatsharifi2@gmail ي سَماك؛ کانادا)(موسسه موخته دکتري زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر مستقل آ شدان*

 22/6/1400خ پذیرش: تاری                       1400/ 10/4اریخ دریافت: ت
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 جوییم؟)ي خود را چگونه می. مفاهیم کلیدي (مسأله1

 )Vocationرسالت ( .1. 1
 بررسی مفهوم رسالت . 1. 1. 1

در زبان فارسی داخل ایران (و   ،ي اخیرهایی است که در پنج دههآن واژه  ء«رسالت» جز
گرفته که در ذهن بسیاري    قدر در معرض فرسایش قرارآن   ،ن)اتاجیکست   وستان  نغانه اف

فارسی معنایی»«هاله  ،زباناناز  تنیده اناخوش  )Halo-Meaning(  هاي  گرداگردش  یند 
 ):از زبان برگکدکنی (شعر «نماز خوف» در دفترِ  شده!؛ به تعبیر شعري از شفیعی 

 چنان آلود، ي هر واژه آن«بلور شسته
 لت گل اسز ر ا هک
 ) 201:  1376  ،یکدکنیعی شف( ر و خس رواج گرفت!»اخ

  ، روانی)، رسالت زیستی و خوشي نیکاما در جستار حاضر (و در پیوند با کل ایده
در روان  »Vocationمعادل «  ،دقیقاً و علم مدیریت  انگلیسی است که  کاربردي  شناسی 
کلیدواژه  ،امروز راهاز  و  تفکر  ازهاي  است؛  در  ل جمبري  دیاکه  بروکس ورهاي    ید 

)Brooks David(،  سخنانش و  آثار  کل  کتاب  به  ،در  در  شخصیتجادهویژه  . ي 
آدمآدم  ،بروکس برابر  در  را  «رسالتی»  «رزومههاي  میهاي  قرار  رسالتیاي»  ها  دهد: 

(تأمینپی خوب  شغلی  چه  که  نیستند  پرسش  این  تا  کنندهجویان  است  من)  منافع  ي 
کنم   آبو  انتخابش  خو  نراي  چهب«شغل  رزومه»  برعکس  جور  بلکه،  «بسازم»؛  باید  اي 

می  ،آن خود  از  و  هستند  خود  شغل  قالب  در  اثربخشی  و  معنا  براي  دنبال  من  پرسند 
 ) 47-10:  1397 ،بروکس رك.( ام؟کاري ساخته شدهچه
 رسالت و حافظ . 2. 1. 1

نزدیک راه  ببینیم  خودش  حال  چیست؟  حافظ»  «رسالت  به  دااجوشدن  شعک  دهب    ر ه: 
 رغم مدعیان».هم «بهرندانه گفتن! آن

دارد جوابی،  چنین  با  حافظ  ذهن  همبه  ،گویی  سه    ،کمدست  ،زمانصورت  در 
 کند: نگري میي مختلف ژرفعرصه
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سلسلهنگري:  برون  - بازسازي  و  اقتدارشکنی  قالب  گفتمانمر در  راه  از  سازي  اتب 

 قی افراد و جامعه)؛دادن اخال(حرکت
اینجایی اکنونی    ینمودهای  ابگري:  ن ندرو  - مکرر از جنس سانسورنکردن نیازهاي 

آموزي به خودش و ما که خودش هم  اش (درسهاي شاعرانهخود و حتی رقابت
 از عیب و نیاز مبرا و «انسان کامل» نیست)؛ 

مند درباب میراثی که  و نظام  گیرانهازنگري سختگزینش و ببه معنی    نگري:متن  -
پذیر  قدر زیبا و حافظهآن ،بودن محتوا و گفتمانه در کنار غنیک  اردگذمی ما   يراب

درعین و  دارد  نگاه  خود  در  و  بپذیرد  را  آن  اشتیاق  با  ما  ذهن  که    ، حال باشد 
هاي متنوع شود و با همین ها و ذهني زمانقدر تعبیرپذیر باشد که بتواند آینهآن 

 . 2دگذرز بنی رسوانتعبیرپذیري از تیغ هزاران نوع س
 

 )Meaning Makingمعنا و معناسازي (.  2. 1
 ) Meaning of life(   معناي زندگی» « .  1.  2.  1

با انسانی سرشار از پرسش سروکار دارد که حتی اگر دانشمندي بسیاردان هم باشد،  این معنا  
  و  ر با اج ن رها نیست؛ پرسشی معطوف به یافتن معنایی براي زادِن به گریبانش از پرسشی کال 

گذرد و با فکرکردن به «رنج» و  که بخش اعظم آن تا مرگ حتمی در جبر می نی  ت زیس   نیز 
سپس رنج  و  اجتناب   ، کشیدن  رنج  دو  (این  مرگ  و  می تنهایی  وسعت  انسان)  تا  ناپذیر  یابد 

ر زنده نیستیم؛ پس، معناي کارهایی که در این  بیندیشیم: «من و عزیزانم دویست سال دیگ 
خود  براي  و  نیم ک می   گران دی   و   زندگی  عبث  و  نامعقول  است  ممکن  چگونه  و  چیست   ،

 معنا نباشد؟»بی 
البته و  خارخار  این  پی  در  پاسخ  ،او  از  دین اگر  راه  به  یا  نگریزد،  و یابی  داران 
و غایت به هدفمندي  کردنی» زیستن را  اي «کشفرود و معنمندي هستی میباورمندان 

« می  معناي  سنگالخی  راه  به  یا  ت و ر می نی»  ید ر آف جوید  و  د  فردگرایان  بسیاري  مانند  ا 
 به معنایی فردي برسد و درحقیقت، آن را براي زندگی خویش «جعل» کند.   ، گرایان انسان 



 1401بهار و تابستان  ،  1ي  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ي  مجله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94
 دار ي حافظ درباب زندگی معنیدرس ویژه. 2. 2. 1

خویشتن را با تمام    ،گیرد که «خود»فظ جاي میدر این ساحت، آن بخشی از شعر حا
زاد دیگري،  البته که او هم مثل هر آدمی  ؛ته» استیرف«پذ   ، هایشن حسووبیش و نقصکم

مطلقاً و  همیشه  و  خود  ،همواره  همین  ،با  اما  نیست؛  صلح  و  پذیرش  یا  در  غالباً  که 
شعربه در  که  پذیرفته  را  خویشتن  چشم  ،قدري  ارزشبازتابی  و  براي گیر  دارد،  مند 

  ي ما کافی است.آموزدرس
 شده: کیلتش  احلیو مر رص ناپذیري از عاین خویش

    دهد:  به آسایش اصالت می -
 همه نیستنه با سعی و عمل باغ جنان اینور  دل آید به کنار خونِت آن است که بیـ دول

 پنج روزي که در این مرحله مهلت داري 
 

همه نیست ینن ازما  که  بیاساي زمانی  خوش   
)  151: 1386 ،(حافظ  

 

همان  در  و  ازجمله  که  ایا ت سرطور  غسر  خویشمی  ل ز ن  این  دید،  و  توان  پذیري 
 شود. منجر می ،گذرد نیزبه رضا و صلح دربرابر آنچه در بیرون می ،جوییآسایش

و معناجویی هم با بسیاري از نمودهاي آن پیوند    آسانیِ صِرف نیستآسایشش تن  -
 ه؛ ازجمله:یافت

مرو  : این دو حرف است  تفسیرآسایش دو گیتی  دوستان  مدارا   ناندشما  ب  ،تبا 
 

)83(همان:   
 

 

 : رساندآزار» میترکیب این دو او را به «لذت مراقبانه و کم  -
خواهی کن  و هر چه  آزار  در پی  مباش 

 
 این گناهی نیست   از که در شریعت ما غیر 

) 153(همان:   
 

 

هایی براي  دهد که شوربختانه، عیشیوانش به ما نشان میجاي دجايحافظ در    ،البته
اند و حتی گام محتسب (مأمور نهی از  ها «مهنا» نبودهولی بسیاري از آن   ؛هشد  مهیا»«  او

  خدمت خواجه رسیده است!   ،نوشیمنکر) که خودش را یار حافظ جا زده و پس از باده
 : )268: 1، ج1380  ،یخرمشاه رك.(
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م با  شهر  باده  زنهارحتسب  ننوشی 

 
باده  اندازد! بخورد  جام  به  سنگ  و  ات 

 

)  222:  1386 ،ظاف(ح  
 

 

کند و چه واکنشی به  اند، چه میببینیم حافظ با این منافقان که دور او فراوان  ،حال 
 دهد: موافق نشان می نامرادي دریافتن یارِ

سازي  رود که همان گفتمانرسمی» میدر پی «رسمِ بی  ،مانند مالمتیه و قلندریه  اوالً،
منافقانی  ندانهر دست  روکردن  براي  او  باده  ی یریازاهد    نچوي  محتسب  و  و  نوش 

صنعت کند»؛    ،دارد که «با خلقفشار اجتماعی او را بر آن می  ،گاه  ثانیاً،دیگران است؛  
می اعتراف  خود  عیب  این  به  که  است  این  در  صنعتگران  دیگر  با  فرقش  بر اما  و  کند 

ه  پرد  ، دنکبه «تدلیس» مجبور می  ،تازد و از فشار اجتماعی که او را گاهم میخویش ه
همیمرب و  کرده،   ،زمانگیرد  کشف  را  حافظ  عیب  این  که  مخاطبی  هر  (یا  خدا  از 

می  ،ازجمله را  او  اعتراف  داریم  اآلن  که  شمایی  و  صمیمانهمن  و  صادقانه   ، خوانیم)، 
«عیب و  بخشش  (ستّارالعیوبطلب  میبپوشی»  نشانودن)  که  از    يدهندهکند  او  آگاهی 

 گوید:آنجا که می ،مثال  عنوانه؛ بي استر یگزبدي این کنش در عین نا
عیبدیده کریم  اي  بپوشان  بدبین  پوش ي 

 

دلیري  میزین  خلوت  کنج  در  من  که  کنمها 
 
 

مجلسی در  محفلیدردي  ،حافظم  در  کشم 
 

  نمک صنعت می خلق با چون که این شوخی بنگر 
)  419(همان:   

 
 

خو می   ، ترتیب بدین  با  چگونه  حافظ  که  بیشتر    ، سو یک از    ، ذیري پ یش بینیم  آرامش  به 
مند و  دار و عمیق (شعر گفتمان توانسته با تبدیل آن به کاري معنی   ، رسیده و از دیگر سو 

  دار و معنادارشریک و رنج خویش را حاصل   ، اثرگذار و آموزنده) ما را نیز در زیست خود 
 ند. ند ک ریشخ   ا ر ن  اعتراف و آ   ، صادقانه   ، صداقتی خویش به عیب و بی   ، زمان کند و هم 
رنديِ  افر کلیدي  کارکرد  و  جایگاه  هم  و  قلندریه  و  مالمتیه  مثبت  اثر  هم  که  یندي 

 ي حافظ را نمایان کند. برساخته
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 )Eudaimoniaروانی (خوش. 3. 1
 روانی قدمی در شناخت خوش .  1.  3.  1

خوش   روانی»، «خوش  ا معادلی  براي  روان  و  یونانی ساخت  «یودایمو َبرمفهوم  است.    »نیا تبار 
در    ، نخست بار  ، روانی وجوهاي البته ناقص نگارنده یافته است، این خوش نجاکه جست تاآ 

خامه  به  مرحوم فارسی  جاودانی  از  ي  ماندگارش  برگردان  در  لطفی  اخالق  محمدحسن 
 به کار رفته است. نیکوماخوس  
  را در   ن خ آ که سرن شناسی امروز  روزکنندگان این مفهوم در روان یکی از به و،  به دیگر س 

نشاند، کارول د.  ها را در کنار هم می آن   ، درستی و شایستگی جوید و به فکران مختلف می مت 
فقط وقتی    ، دهد لذت امن و با عافیت (هدونیا) است. او نشان می   ) Carol D. Ryff(  رایف 

ا  انجامد که ب ) می Well-Being  زیستی/ روانی و نیک اش ِبْهنتیجه   به کمال اگزیستانسیال (و 
پ روان ش و خ  می ی  نشان  اوًال  تصویر  این  بخورد:  با  یوند  متفکر  و  دانشمند  ُنه  چگونه،  دهد 
ي تقابل و ترکیب معنا/هدف با لذت/راحت به بسط این بحث  گرفتن طرح ارسطو درباره پی 

امروز    ، زیستن روانی منجر شود به به   ی که قرار است روان این خوش   ، اند و ثانیًاکمک کرده 
به ] یک.[ : ) 159:  2017  ، یف را   رك. (   رد چه ابعادي دا  از  مدلی  مقاله،  دیدگاه این  مشترکات  که  است  داده  ارائه  را  انسان  هاي زیستن 
ي انسان ي خطوط کلی عملکرد بهینه گرا را دربارهشناسی بالینی، تکاملی، وجودي و انسانروان 

عنوان باالترین کیفیت  به» (روانیش «خومورد    ها از انگاشت ارسطو در بندياین صورت ] دو. [ . دهددست می به 
مزایاي   ،موازات آن، مطالعات تجربی مستند متعدديگیرد و بهورد انسانی) سرچشمه می او دست

خوشسالمت  مجموعه بخش  دو  زیر  را  مرتبط [يروانی  اما  کرده  ]مستقل  اوبررسی  لین  اند: 
ي  کنندهمحافظت   ،فونه هد گه چدهند ک ها، فواید زندگی هدفمند را نشان می همجموعه از یافت

دارد؛ و دومین مجموعه  تر نگاه می هاي پیرشدن، انسان را سالم سالمت است و در برابر چالش 
یافته ترمیم از  اثرات  تاب ها،  و  «خوش آورانهکننده  بر  مبتنی  زیستنی  مواج ي  در  را  با  روانی»  هه 
مکانیسم ] سه. [ . دهدهاي اجتماعی نشان می نابرابري  یافااي  هدرك  یافتهتهین  بر  متمرکز  و  ها  اعصاب  علوم  با  مرتبط  اخیر  هاي 

به مزایاي سالمت ژن با توجه  هست و  استراتژي بخش «خوش شناسی نیز  هاي مداخله  روانی»، 
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زمینه  تجربیدر  چنین  ارتقا  براي  که  آموزشی  و  بالینی  شدههاي  طراحی  به اتی  خالصه  اند،  طور 

شده  آخر، بررسی  مورد  این  رون   از   اند.  ج دو  می د  حمایت  آینده  تحقیقات  در  براي  دید  یکی  کند: 
«بیش  معضل  احتماالً بررسی  که  ممتاز  نخبگان  از  برخی  میان  در  در  نتیجه   ، خواهی»  معکوس  اي 

دیگري به  و  دارد؛  افراد  این  جلب   با   ، زیستن  بیشتر   هدف  ب   توجه  علوم  تحقیقات  و  هنرها  نقش  ه 
 . ) همان (   » ، «معناي زندگی» و «خودشکوفایی ند» ق هدفم ل «تع انسانی در پرورش تجارب مبتنی بر  

 
کننده در  روانی» (یودایمونیا) و متفکران مشارکت تصویر «ابعاد خوش: 1 يشکل شماره 

 بندي آن پس از ارسطو صورت 
 یند ا ي حافظ با سه مانع ناخوش وانانه ر خوش   برخورد ي  فرار از مدرسه، نمونه .  2.  3.  1

 : علمط  غزل درخشان خواجه با 
 زار زبان بلبلش در اوصاف است، ـــدهــبه ص  ي صاف است که بر کفِ گل جام باده ن کنو

 رـــرا گیـــ ار و راه صحـــبخواه دفتر اشع
 

 است؟  کشفِ کشّافچه وقت مدرسه و بحث   
) 121: 1386 ،(حافظ  

 

فرارنمونه این  از  است:  خوش  اي  با  روانانه  به«خاموشحافظ  وشدن»،   صحرارفتن 
براي رقیبان ناامن)،    بهاندن (خوخود شعري  ابر در مدرسه یا شعرخواندن  جاي مباحثه 

می خود  براي  را  روان  دریچه  .خردبهداشت  چهارمدر  و  سوم  هر    ،هاي  دادیم  نشان 
می تن  بر  حافظ  که  هم  میکسوتی  یا  ازکند  (اعم  بکند  و    تواند  زاهد  و  قرآن  حافظ 
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زودیم که چگونه در عالم  اف   ،بلق  ي عنوانهاتان  صوفی) چرا و چگونه مسموم است و در

 شود. روحش سیراب نمی ،یاب او نیزهاي دستعرفان
ي مشترك آن، واژه یا مفهومی که  ببینیم اشتراك این سه دیوار در چیست؟ مایه  حال،

می نامیده  ه«مُنافِسه»  مشترك  عنصر  توضیح  شود،  است.  دیوار  مدخل  لغتنامهر  زیر   ،
ا چنین  چین  کردغبت«ر  ست:«منافسه»  بهز در  معارضهي  و  مساوات  و  طریق  کردن 

 کردن در رغبت چیزي».کردن به چیزي از رقابت و با کسی مزاحمترغبت ،حسدبردن
است:   الزم  زیر  عناصر  منافسه  براي  بیان،  دیگر  با  همراه/مشترك  نخست، به  شدن 

تن   کچند  چیزي  در  گروه  چند  یا  یک  آن  یا  و  دارند  «رغبت»  بدان  لوب»  مط «را  ه 
به بینیمحدودبودن/پیشدوم،  انند؛  دمی دسترسی)  تداوم  (یا  دسترسی  امکان  ناپذیربودن 

که حداقل از  جاییتا  ؛«رقابت ناسالم»  ،تبع آناحساس «ناامنی» و به  سوم،این «مطلوب»؛  
حسد و  حتی گاه از مزاحمت  و  ویرانگران «جانِ    بر  معارضه  همگی از  که  کنار نیست 

هستند ک د  صو    آباد»  پاه  افسوس  نیستاین  ماجرا  «مطلوب  ؛یان  این  وقتی  نماي  چون 
آوردي دست  به  را  مشکل    ،نامطلوب»  به  و می  چهارمتازه  خارخار  با  هم  باید  رسی: 

مدعیوسوسه و  تکبر  روبهي  نمایشگري  و  که  شدن  است  کسی  کمتر  (و  باشی  رو 
مداممغ هم  و  نشود)  آن  ازدست  ، لوب  بنگران  و  باشی  آن  اجل  رايدادن   ،آنز  وگیري 
کنیتد توطئه  و  نتیجه  بیر  میو  این  آن  گام  ي  در  که  باز  ، پنجم شود  و  می  چشم  کنی 
 اي! بینی عمر و هستی خود را براي این مطلوب نامطلوب درباختهمی

  ، صحراروي  )ا اقتضا کندهو  اگر(شدن و  خاموش  ،هم  این عناصر، باز  يهمهبرمبناي  
او چون  است؛  استراتژي  دو  ه  رد  ،بهترین  بهتمی  ،رتصور  ازدست  واند  دادن  جاي 

در    هم انرژي در فرسایش این منافسه و مبارزه، روي خود و خودسازي متمرکز شود:  
تا بتواند    بنشیند  گونهکشاف  هاي بالغیعیشی، اشتغال خاموشانه به رمزگشاییفصل بی
بالغت محکم  با  بیان  کند  تربهتر  مؤثرتر  و  برتر  را  شعرش  کمتر،  وو  فصل   هم   ؛    در 

و با دستی پر از شعر و شراب، به طبیعت کشف کشاف  رهاکردن    ،«هواي باغ»وشی و  خ
و ذخیره ستاندن»  و «داد عیش  بردن  زماناي از رنگپناه  براي  بهار را  هاي  وبوي فصل 
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اینکبی چیند.  فراهم  دُردانه  ،رمقی  روبهشعبا  آینهرو  رهایی  که  دل هستیم  جان    و  ي 

شی از  و  مشادیدآمدن پ  يوهماست  هم  «خوشین  درس  این  توانیم  بر  بگیریم.  روانی» 
درس «خوش براي  و  ازاساس  گرفتن  این    روانی»  با  و  غزل گفته  در این  آنچه خواجه 

 دگار نهاده).اي نیز براي ما به یانامهغزل براي خودش انجام داده (و همچون نسخه و راه
 

 )Literary Imitationگویی (استقبال/نظیره و سنت نظیره. 4. 1
 تعریف و تاریخچه . 1. 4 .1

اي رایج در «سنت ادبی» فارسی است که آن را چنین  گویی، پدیدهکردن یا نظیرهاستقبال 
کرده پیشتعریف  معنی  به  لغت  در  «استقبال  روياند:  پیشآمدن،  و  و آوردن  رفتن 

در اصطالحپیشواز و  دی  ،کردن است  شاعري  شعر  سرمشق    ار گر  آن است که شاعري، 
دهد  رق قافیهار  و  وزنه  تقلید  با  می  يو  نظیره  آن  به  اصطالحاً  که  شعري  گویند، آن، 

  ، هاي غزل و قصیدهگویند، در قالبرفتن) نیز میدنبال (به  »تتبع«بسازد. استقبال که به آن  
 .)13 :1376ی، رصادقی م( معمول است»

 غزل ردیی گوي بازگشت با نظیرهپیوند تاریخی دوره. 2. 4. 1
به واکاوي «مطلع» (سرآغاز) و   ،در پژوهشی ارزشمند  ،و همکاران  لی پندريجال  هللایدا

(پایان غزل «تخلص»  نظیرهبندي)  و هایی  سعدي  از  استقبال  و  تقلید  به  عمدتاً  که  وار 
سازي را  پیوند غزل و نظیره  ،آغاز این پژوهشو در سر  اند، پرداختهحافظ برساخته شده

 :  است ی کردهارزیاب   گونهاین ،یخیلحاظ تاربه
نظیره بوده،  رایج  غزل  که  ادواري  تمام  زمان  در  در  آن  اوج  اما  است؛  داشته  رواج  نیز  سرایی 

سرایی در کنار پیروي از نظیره   ،بازگشت ادبی نیز  ي..در دوره.   صفویان و در سبک هندي است.
بسر رواج  قدیم  گویندگان  انگیزه وش  اما  داشت؛  نظزبا  شاعران  يیار  در  تنها سرایره گشت  یی، 

امتحان طبع و تقویت قدرت شعرگویی نبود؛ بلکه چون شعراي این دوره از روش گویندگان  
کرده  پیروي  ناچارقدیم  نیز  ،اند،  قوافی  و  اوزان  انتخاب  سلیقه  ،در  و  منظور    يذوق  را  آنان 

ادبیدوره ....  اندداشته بازگشت  دوره  ،ي  از  ادبییکی  تاریخ  مهم  است  اات  هاي  مدتی یران    که 
به   بر  150نزدیکی  در  را  دورهمی  سال  این  در  شیوه  ،گیرد.  از  نویسندگان  و    يشاعران 



 1401بهار و تابستان  ،  1ي  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ي  مجله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100
سرایندگان و نویسندگان پیرو سبک هندي روي برگرداندند و به روش شاعران و نویسندگان  

 ). 34و 33:  1388  ،ي و همکارانپورانار  ياحمد( تندسبک عراقی و خراسانی بازگش
این   وگر  دی  یوجه  ،ساسا بر  عهد  از  در  نظیره/استقبال/تقلید  بر  مبتنی  اشعار  اکاوي 

 شود.تر میمعاصر روشن
 

 ایم؟)پژوهی (چه یافته. نمونه2
ل  اجما حافظ و ابتهاج را از دو غزل سعدي به   ي «استقبال»ها   ، عنوان نمونه در این بخش و به 

 م. شان دهی عنصر را ن   سه   ي این شده ساب دار و تغییرات ح رسیم تا حضور معنی برمی 
 
 ي حضور ابتهاج: نمونه. 1. 2
 پیشینه. 1. 1. 2

ابتهاج امیرهوشنگ  عمیق  پیش  3درك  حافظ،  هنر  تأکید    ،تراز  و  واکاوي  مورد  بارها 
پژوهش خواندنی    ور در فرازي از از آن جمله، مجید بهره  ؛ پژوهندگان قرار گرفته است
«سنتِ استقبال و  براساس    و ابتهاج  افظوگویی میان حگفتخویش که به بررسی منطق  

 نویسد:پردازد، چنین میگویی در ادبیات ایران» میجواب
هاي فرهنگی  ، با بخش مهمی از رمزگان دیوان حافظابتهاج با خوانشی ارجاعی و گفتمانی از  

ساخت توانست  و  شد  ویژهآشنا  مکالمه ادهی  غزل  همان  که  امروز  غزل  در  را  اوست، ي  بنیاد 
وگویی سخن حافظ، ازجمله تکثر معنایی هاي گفت توجه به برجستگیبا    ،نی ابنابر  ؛دنه کتجرب

تأویل همچنینو  و  اجتماعی  پایه  ،پذیري  جواب بر  و  تاریخی  استقبال  شاعراني  این    ،گویی 
می دست  به  ازایننتیجه  آنچه  که  آثآید  از  بیپس،  گرفت،  خواهند  بود ارش  خواهد    پایان 

 . )59و58:  1388 ،ور(بهره 
 پژوهی هنمون.  2 .1. 2

ي حاضر را در غزل «در اوج آرزوها» پیوندهاي سه مفهوم مرکزي مقاله  ،بر این اساس
 با مطلعِ  ،از ابتهاج
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ای از  تا  بگذریم ـــبگذار  دشوار  شب  ن 

 
ها که به بام سحر بریم! ه مژدهــآنگه چ    

) 319: 1386 ،ج(ابتها  
 

 با 
ریمذ بگ  نهمیخا   ارعـــش  هـــب  ا ـت   بگذار

 
دریم   آن  حتاج م  همه  ايجرعه  رـــ به  کز 

 

) 419: 1386 حافظ،(   
  

 کنیم: رسیم و مقایسه میتمام برمی  ،اجمال به ،از حافظ (که الگوي او بوده)
زیرا خود، استقبال غزلی    ؛مضاعف نیز دارد  یاین غزل حافظ، براي رویکرد ما اهمیت

 ي است:آشوب و جهانگیر از سعد هانج
ذریمبگ  وـ ل روي تـــباا مقـــت   ذارـبگ
 

لِ خوبِ تو بنگریم ــده در شمایـــدیدز 
 

) 573: 1369  ،(سعدي   
 

 

ساز است، «ردیف مشترك» است.  اولین عنصري که یکسان و طیف  ،در این واکاوي
به اگر  مهمردیف،  فرمتنهایی  عنصر  برجستهترین  و  فارسی  سازي  غزل  در  معنا  کردن 

مهم از  یکی  استقبال/  )197و196:  1391  ،یکن کدشفیعیرك.  (  هاست تریننباشد،  در   و 
ین ابزارهاي پژوهشگر براي  رت شود، از مهمها که خوشبختانه این عنصر حفظ مینظیره

نظیره معناي  و  فرم  تحول  در  نمونهدرنگ  مورد  این  در  که  »  هاست  «بگذریمِ خاص،  ي 
نکته میتکرارشونده،  ذهن  به  حاشیه  در  را  داي  سعدي  که  «گذر»ي  حاکی    ،اردآورد: 

داشته  )  Self-Actualization(ارد او پرواي نظربازي و خودشکوفایی  گذ میآنچه  ت  اس
  ؛ ؛ غزل حافظ سرشار از تشویش استستایت آرامش و ثبات در امور حداقلیهن ،  باشد

داروي میکده (در هریک از معانی حقیقی، ادبی یا مجازي) هست که او را    ،کماما دست
ا تأمل  جاي  و  کند  رآرام  همین  که  محبو نجست  موقتکاهِ  مسکن  و  سایه    ،ب  شعر  از 

هم حافظ و    ،هرحال گذارد؛ اما بهیمرخت بربسته و فروبستگی مضاعفی را به نمایش  
 اند.هم سایه این رنج تاریک را به روشنایی آفرینش بدل کرده

هم آنکه  ببینیم، ارزيبراي  بهتر  سعدي  با  مقایسه  در  را  حافظ  و  سایه  غزل  هاي 
 ها نگاهی بیفکنیم:جدول تطبیق آن ،زل و سپسمتن سه غبه  ایسته است کهش
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 الف. متن سه غزل

 : غزل سعدي  -
و بگذریمــل روي تـــا مقابـــذار تـــبگ

 
 

وب تو بنگریم ـــل خـــده در شمایـدزدی 
 
 

 ر ـدر نظ است و جور جدایی در است شوق
 

ور به که طاقت شوقت نیاوریمـــم جـــه 
 
 

توسترو آن  از  حکم  نکنی  ما  روي  به  آر  ي 
 
 

مـــت بگستریـــ در قدمان  ه رويـــبازآ ک 
 
 

 ارـت با تو که گر خلق روزگاس  يسر ما را
 

د و سر برود هم بر آن سریمـــ دشمن شون 
 

خ ز  منـــگفتی  عشق  اهل  بیشترند  اك 
 
 

بیشت  خاك  کمتریم ــــاز  خاك  از  که  نه  ر 
 
 

توای با  ت ـــما  با  و  نهم  بلعجب و  اینت  ایم 
 
 

و و چون حلقه بر دریما ت ـــایم بدر حلقه 
 
 

مه بوي  میـــ نه  از  ر  عجب  يا  توشنویم 
 
 

آنکــــن  روي  بپروریمــه  دگر کس  ه مهر 
 

د شکایت به دوستانـــ برن  انــــ از دشمن
 
 

 شکایت کجا بریم؟ ،چون دوست دشمن است  
 

نمی خود  ک ــــرویما  قفاي  در  دوان  س م 
 
 

م ا به کمند وي اندریــ ه مـــرد ک ــبآن می 
 
 

 د ـ ي کمنه در این حلقهکیستی ک سعدي تو
 

ا صید الغریم ـــ که م  د ـــاندان فتادهـــچن    
)573: 1369 ،(سعدي  

 
 

 : غزل حافظ  -
میخانه بگذریمارع  ــا ز شــــ ذار ت ــــبگ

 
 

جرعهـــک  بهر  دریمز  این  محتاج  همه  اي 
 
 
 

 قـت چون دم رندي زدیم و عشروز نخس
 

جز ره آن شیوه نسپریم  رط آن بود کهـــش 
 
 

 خوریمکه می هم خوش نبود بغم خوری گر  اد ـرود به بیجایی که تخت و مسند جم م
کم در  دست  که  بو  زدنـــتا  توان  او  ر 

 

قوت احمریم ون دل نشسته چو یاـــدر خ 
 

مک نصیحـــواعظ  ما ـن  که  شوریدگان  ت 
 
 

ننگریمب  فردوس  به  دوست  کوي  خاك  ا 
 

صوفیان   رقصچون  و  حالت  مقتداابه  ند 
 
 

شعبده دستی برآوریم ه  ــم بـــز هـــ ما نی 
 
 

 ت ـفدر و لعل یا ن تو خاك زمی  ياز جرعه
 

م  کـــبیچاره  کمتریم ـا  خاك  از  تو  پیش  ه 
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 ت ـنیس لکاخ وص يره به کنگره حافظ چو

 

خ  آستانهــــبا  این  اك  بریمي  سر  به   در 
) 440:  1386 ،(حافظ  

 

 

 : اوج آرزوها)غزل سایه ( -
ت  شـــبگذار  این  از  بگــا  دشوار  م ذریب 

 

ه به بام سحر بریم ــها که مژدهــه چــگنآ 
 
 

د به سنگ زنر میــه و ســرود رونده سین
 
 

بیــیعن  کــی  بگذریم ــا  و  بگشاییم  ره  ه 
 
 

ما   دل  از  چکیده  یاوه  لعلی  و  گشتبود 
 
 

می  کخون  باز  بــخوریم  بپروریمــه  ازش 
 
 

جم از  روشن  ت ــاي  آیینهــال  خیالو  ي 
 
 

ز بنگریم ــرت نیــه در نظــي رخ کاــبنم 
 
 

ب خستــدریاب  ما هــال  که  جویندگان  ي 
 
 

ب  آرزو  اوج  هــدر  میــت  واي ــه  م پریو 
 
 

بــشکپیمان سپ ــن  ضاللت  راه  به ــه  رده 
 
 

یمق عهد و وفاي تو نسپرــ ز طریــ ا جــم 
 
 

ت که از طالع بلندــ سآن روز خوش کجا
 
 

هــب  کرانــر  پرت ــر  بگستریمــ ه  مهرش  و 
 
 

پدیــروشنبی نیایـــ ـی  بهــ د  دُرــد  اي 
 
 

ظلم  زمانــدر  گوهریمــتِ  چه  داند  که  ه 
 
 
 

ستل را که خاَتمِ خورشید نقش اوـآن لع
 
 

خــب  دستی  ببــه  دل  برآوریمــری ون  و  م 
 
 

سایــمایی درــم  این  تگِ  کز  کبود  يهه 
 

 
بــشیخور  را  قلــد  میهــه  زرفام  بریم ي   

) 319: 1386 ،(ابتهاج   
 

 ب. جدول تطبیقی 
 ي سه غزل مقایسه  :1ي جدول شماره

غزل   مقوله 
 سعدي 

 مالحظات غزل سایه  غزل حافظ

(در   تکرارشونده  عنصر 
 «ردیف» غزل) 

 ----- بگذریم  بگذریم  بگذریم 

ب  تعادل    يزنندهرهمعاملِ 
 وانی ر و خوش

 از  دور
بودن   دسترس

بی  و 

نخستین و  دشواري عهد  
 مالمتِ نافهمان 

و  راه بسته  هاي 
نور  غیابِ 

(اجزاي  

«تنش»: تاریخی  از   سیر 
  به   ،زیباشناختی  کمبود
به غیاب    ،ناشدگی»  «درك
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  هايتوجهی

ي «شبِ  سازنده «یار»
 دشوار») 

 «آزادي» 

بازتابرس در  الت  یافته 
 شعر 

و   وفاداري 
اکساري؛  خ

 م عشقتعظی

بازتاب التزام به دستیابی  
«رنج (مستی؛  کاه»  به 

و  همبارز رندانه  ي 
 عاشقی) 

شاعرانه   تأکید 
ضرورت   بر 

و  تاب آوري 
(در  ادامه دادن 

ساحت  دو    هر 
 اجتماع) وعشق 

از  رسالت  تاریخی  سیر 
عهد  ،  ستاییعشق  به 
سپسرندانه و  ازلی    ، ي 

 . شناختیسالت روانر

کنشمعن  غایی  هاي  اي 
 شاعر/راوي 

تنها   «عشق»، 
هست معنابخش
و خودش  ي 
نفسه)    (فی

و  ارزش 
 . تمعناس

مهم ازلی»،  ترین  «عهد 
و   هستی  معنابخش 

(فی نفسه)  خودش 
 . ارزش و معناست

ن (متوقف«گذار»
مهمشدن ترین  ، 

معنابخش  
یا   است  هستی 

تنها    دست کم 
ارزشمند   کار 

وانتدرمعنادارِو
 ماست 

تاری ازسیر  معنا:   خی 
زمینی  عشق  ه  ب   ،اصالت 

ایدئولوژي   اصالت 
سپسهستی و    ، شناختی 

 . ري»آو«تاباصالت 

به   «ما»  رسیدن  چگونگی 
 روانیخوش

«رسالت»    بیان
در  «معنا»  و 
شعر   قامت 

ي عاشقانه
 فهم ساده

«رنج و  بیان  کاه» 
  در   «معنا»  و  «رسالت»

  «گفتمان   شعرِ  قامت
 بنیاد» 

ي  شاعرانهبیان  
«ام  ید»،  اینکه 

رزان،  لهرچند  
دارای ی  تنها 

 . ماست

سیر تاریخی «ما»: از ماي 
ما  ،عاشق  و به  رند  ي 

 ماي «آنومیک»  ،پسس

شعر   نگري) نتیجه (باهم
ساحتیِ  تک

ي عاشقانه
 زمینی 

دوساحتیِ   شعر 
 رندانه -زمانیهمه

دوساحتیِ   شعر 
 جمعی -عشقی

حافظ:  ازلی    یت ب  ساحت 
رندانه،  8و7و2   ي ساحت 

ساحت  ،تمام ابیات  حافظ:
 6و5و4 یتب  یه:اعشقی س

سایه: س اجتماعی    احت 
 سایر ابیات 

تثبیت   کیفیت  چگونگی 
 شش ردیف

مکرر  تکریم 
  نُه(معشوق

ده  در  بار 
به   جز   بیت: 

 ) هشت یتب 

میان فتر   وبرگشت 
رند   تقابل  و  ازلی  عشق 

 با زاهد/صوفی 

ابیات   قراردادن 
در   عاشقانه 

غزل  «هسته ي 
محافظ ت  (فرم: 
الیه با  ي  آن 

 جمعی) 

«فرم»ي: توزیع   سیر  از 
«جانمتعاد درلِ   مایه» 
ساختارِ    ،غزل   ندالیه چبه 
 ،سسپ  و  خطیغیر  و

 .ساختارِ «پرانتزي»
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 تر: به سخن روشن

سعدي  - «عصر»ي  و  «شخص»ي  شیخ  ،آرامش    نزد  در  محفوظ  و  محترم  یجایگاه 
)  1001:  1995  ،باثوارد  رك.(ند  تدر امان داشي مغول  اتابکان سَلغري که فارس را از فتنه

  از   در این غزل، دور  روانی اوتعادل و خوشي  زنندهنه عاملِ برهمشود که یگاسبب می
بیدسترس و  (توجهیبودن  مکرر  تکرار  درنتیجه،  و  باشد  «یار»  در    نُههاي  بیت)  ده  بار 

به عشق زمینی،  و اصالت  تعظیم؛  و  و خاکساري  معنار  ،ترتیبوفاداري  و  این    ي سالت 
خوش و  باشند  او  «ما»غزل  (و  او  استکه    ییروانی  همدل  و  همراه  او  ازطریق  با   ،(

 فهم اتفاق بیفتد. ي سادهآن «رسالت» و «معنا» در قامت شعر عاشقانه گريِبیان
 اما: 

پناه  - و  حافظ  عصر  پریشانی  و  میویرانی  سبب  عرفان  به  وي  دشواري  بردن  که  شود 
م و  نخستین  نافهمعهد  دستیااالمتِ  به  التزام  بازتابِ  با  صوفی،  و  زاهد  چون  به  نی  بی 

(مستی؛«رنج ع مبارزه  کاه»  و  رندانه  مهمي  ازلی»،  «عهد  و  شود  ترکیب  ترین  اشقی) 
کاه» و «رسالت» و  نفسه، ارزش و معناست و درنتیجه، بیان «رنجمعنابخش هستی و فی

سازد که از  رندانه می-زمانیهمدوساحتی و هبنیاد»، شعري  «معنا» در قامت شعرِ «گفتمان
 . زاهد/صوفی سرشار است شق ازلی و تقابل رند باوبرگشت میان عرفت

 و
و زمانه  )Situation Anomic(  4«وضعیت آنومیک»  - بر زیست  در  حاکم  ي سایه که 

راه میقامت  را  دشوار»  «شبی  نور،  غیابِ  و  بسته  میهاي  سوق  را  او  با  سازند،  تا  دهد 
شاعرانهتأ تاب  کید  ضرورت  ادامهبر  و  ساحت  آوري  دو  هر  (در  اجتماع، دادن  و  عشق 

ترین  نشدن» را مهمکند)، نفسِ «گذار و متوقفین میحافظ مکرر در شعرش چنکه  چنان
تنها دارایی    ،ي اینکه «امید» که هرچند لرزان استمعنابخش هستی بداند. بیان شاعرانه

تنها    ،کمکوشد تا دستي حافظ، سایه نیز میي مبارزهمهدهد که در ادا ماست، نشان می
 ر را انجام دهد. رزشمند و معنادارِ مقدوکار ا
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باهم عبه در  و  را  الوه  محقق  چشم  نیز  تاریخی  تطور  پنج  غزل،  سه  این  سیر  نگريِ 
 هاي مستقل نیز باشد:ي پژوهشمایهتواند دستگیرد که میمی

 به غیاب «آزادي»؛ ،ناشدگی»«درك به ،اشناختیاول، سیر «تنش» از: کمبود زیب -
«رسا  - سیر  عشقدوم،  از:  رندانهبه    ،ستاییلت»  و  عهد  ازلی  رسالتی    ،سپسي 

 شناختی» (حفظ امید براي خود و مخاطب)؛ «روان
شناختی  به اصالت ایدئولوژي هستی  ،سوم، سیر معناآفرینی از: اصالت عشق زمینی  -

 ؛ )Psychological Resilience(  آوري»اصالت «تاب  ،و سپس
  ،هایند)ته در غزل سانی که مصداقِ ماي نهفي کسیر تاریخی «ما» (همهچهارم،    -

 ک»؛ ماي «آنومی ،به ماي رند و سپس ،ماي عاشق :از
توزیع متعادِل «جان»يسیر «فرمپنجم،    - غزل : از  در سرتاسر  ساختارِ    ،مایه»  به 

  .زي»ساختارِ «پرانت ،ي غیرخطی و سپسچندالیه
 ام سخن ج. فر 3

 گیري نتیجه.  1. 3
بازخوانی   کالنبا  مورد   در  »روانیخوش«و    »نیعناآفریم«،  »رسالت« هوم  مف سه  اشعار 

 : که دیدیم ،بحث
اگر    - حافظ  سبکپیروبراي  گفتماني  و  باشدشناس،  آشنا  کار  هوشنگ  همانا  ،  در 

  ي و اندیشه  همانند حافظ و با درك عمیق گفتمان حاکم بر شعرکه    ابتهاج است 
ند  تواو از این رهگذر می  او، براي شعر خود «رسالت» و «معناسازي» قائل است

 . روانی» برسدبه «خوش ،ي ماندگار تبدیل کند و درنتیجهرنج خود را به هنر
نمونه (غزل سعدي)، تا آخرین نظیره (شعر سایه)، پنج تطور تاریخی    ترین کهناز    -

 اند. ي واکاوي مستقلد که شایستهتوان دیرا در جوانب مختلف می
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 براي آینده  پیشنهادي. 2. 3

سازند عناصر  به  زیستي  هالتفات  و  فارسیجگفتمان  شعر  پیشگام  هر  ازجمله    ،هان 
وکیف آن در شعر پسینیان،  وکیف حضور و/یا غیاب و کمبرسنجیدن کم  ،حافظ و سپس

قاجاري  ازجمله معاصر  شاعران  میو  بر،  تازه  پرتوي  مان   تواند  یا  درازهاي  گاري 
بیفکند؛   آنان  میناماندگاري  دایرند  تواهمچنین،  از  را  توصیفاتِ  ي  هبستي  هتحقیقات 

ها را  وردهاي جدید دیگر دانشاهاي غربی برهاند و دستنظریه/ یا رونویسی رهیافتبی
کند این،بومی  بر  افزون  به  می  ،زمانهم  .  امروزي  خوانندهتواند  و  ي  خودشناسی  براي 

 . کمک کندعالیقش    یهمیدنِ چرایف
 

 ها یادداشت
ر مدت فرصت مطالعاتی  هاي نگارنده دژوهش ) پBy productول جانبی (این مقاله، محص.  1

«م (سسهؤ در  اسالمی»  مطالعات  دانشگاه  IISي  کاناداست   »گیلمک«)  مونترآل  -2018(  در 
 . منتشر شده است  باران کارِ سبکاصل آن طرح در قالب کتاب  ).2020

تصرفات حافظ  «   ي باره اصغر دادبه در د  ي ارزشمن هایی از مقاله ش قول بخ نقل  ، نگري ن متن ی . درباب ا 2
 رسد:  بایسته به نظر می   ، وحشت حافظ» کردن «ذهن خاکستري و بی خود»، براي روشن   در شعر 

  يمر، نشانه ...این ا .  پرداخت به بازبینی آن می   ، بارها و بارها  ، خودياو پس از خلق اثر در حالت بی 
ان واقع  و  می بینی  دیده  کمتر  که  است  ر   و شود... صافی  واقعیتی  چنین  کسی  پذیرفتاگر   ،ا 

گذشت هاست. او نخستین منتقد بی ترین ن مردم جهان است و حافظ در شمار منصف تری منصف 
هفتادساله  که حاصل عمر  است  همین سبب  است و به  بی آثار خود بوده  که  او  گمان حداقل  ي 

در    ساِلپنجاه   گ ک آن  شاعري  است ار  غزل  پانصد  از  کمتر  است،  چهار یعن   ؛ ذشته  حدود  هزار ی 
اگ  را بر پنجا بیت،  پانصد  کنیم ه  ر  می   ، تقسیم  ماهی   ؛ آید عدد ده به دست  غزل و  سالی ده  یعنی 

باید بپذیریم که ها بوده است و... بیش از این گمان حاصل کار شاعري حافظ کمتر از یک غزل. بی 
به سبب انصاف یا به   ها شماري از آثار خود راها و نقدها و گزینش ینی ب ر جریان بازحافظ خود د 

می   ، پسندي مشکل   سبب  بدین از  خود  و  برده  زده ان  خویش  آثار  گزینش  به  دست  سان 
 . ) 89و   88  : 1380  ، دادبه (   پژوهان معلول همین امر است حافظ   نظرهاي است...اختالف 
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پدرش «آقاخان ابتهاج»   .ده به جهان گشودیدر رشت د  ،1306اسفند6در    امیرهوشنگ ابتهاج،.  3

سرشنا بیماز  رئیس  مدتی  و  رشت  بودسان  پورسینا  ويارستان  شباب  ، .  عهد  دختري    ،در  به 
دست  عشق  این  بود.  رشت ساکن  در  که  دل باخت  گالیانام  و  عاشقانهمایهارمنی  بسیار  ي  هاي 

  سیاسی   مسائل  گیرودار  در  بار  این  عشق،  انهم  به  اشاره  با  وي  که)  ا...معروف شد (دیرست گالی
ها» در رادیو ي «گلت برنامهسرپرس   ،پیرنیا)  یريگکناره  از  پس(  1356تا1350  از  ابتهاج،.  سرود

نیز و  برنامه  ، ایران  بهمؤسس  و  بود  هفته»  «گلچین  مسئولیت،  ي  این  ایرانیموسیقییمن   ، دانان 
غزل  دزیا  يتعداد تصنیف از  نیها،  اشعار  و  او  ها  کهجرا  ا را  مایی  منزل شدماندگار    کردند   .

  است. میراث فرهنگی رسیده    به ثبت سازمان  ،ان»ي ارغو با نام «خانه  ،1387در    ،شخصی سایه
نام این  شعر    ،گذاريسبب  سایه  که  است  خانه  این  حیاط  در  معروفی  ارغوان  درخت  وجود 

مهم  »ارغوان«معروف   از  است.  سروده  آن  براي  را  آثاخود  ابت ترین  هوشنگ  تصحیح   ،اجهر 
رنامه  توسط نشر کا  ،1372  بار در نخست   ،سعی سایه»هاي حافظ است که باعنوان «حافظ بهغزل
را   زیاد  یهایبا تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه سال  ،چاپ رسید و بار دیگر  به

  ، وي  وست  هاآن زحمت   يهمهاین کتاب حاصل  است.  شناسی کرده  صرف پژوهش و حافظ
 آن را به همسرش پیشکش کرده است.  ،همدر مقد

معناي «بی» (حرفِ نفی) به  Aو در آن دارد    نیالتیونانیاي  ) ریشهAnomieنومی» («آ  يواژه.  4
  ، لغوي  يشهینظر ر  از  ،بنابراین آنومی  ؛ معناي قاعده، نظم، قانون یا هنجار است به   »nomos«و  
(به هنجارها  فقدان  قوانینNormlessnessمعناي  و  تاریخچه مفهوم    است.  )  بس آنومی  اي 

  یوماري گوییاناز سوي ژ  ،ید آن مفهوم در معناي جد  نخستین کاربرد این  ،هراًظا  ؛طوالنی دارد
)Marie Guyau-Jean(خود آثار  در  او  است.  بوده  فرانسوي  فیلسوف  مفهوم    ،نخست   ،، 
اخالقی« سپس  »آنومی  دینی«مفهوم    ،و  ساخت   »آنومی  مطرح  ج.  را  متون  شناختی،  معهادر 

دورکیم  ،ابتدا  ،آنومی امیل  سوي  ت)،  Durkheim Émile(  از  بسترساز  براي  وضعِ  و  بیین 
نظر   از   .طرح شد  ،گذار به سمت مدرنیته  حالِخودکشی در جوامع مدرن و در  يکنندهت یتقو 

نی  شا مترادف روهنجاري نیست. تنهمعادل بی   ،تماماً و دقیقاً  ،آنومی  ،ن)رتُخالفِ مِدورکیم (به
آنومی به ف  عناي «فساد و انحرامبه  déréglementرانسوي  ف  يواژه  ،کار برده  که دورکیم براي 

اخالق چیزي نیست جز التزام (احساس تکلیف، وظیفه    ،دورکیم  خودِ  ح یتصربه.  اخالقی» است 
عبارت  پس آنومی    ؛به قواعد) و مطلوبیت (احساس مطلوب و مفیدبودن قواعد)  و تعهد نسبت 
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بدین بها  آن  ندارد.  مطلوبیتی  ایشان  صحبت    ،ترتیب راي  اجتماعی  آنومی  از  دورکیم  که  زمانی 
ی  قواعد حاکم بر روابط بین کارکردهاي اجتماع به «فقدان مجموعه  ،نخست   يکند، در درجهمی

دارد؛  سرمایه دیده شوند» نظر    هاي تجاري و صنعتی و تضاد بین کار وید در بحرانامعین که ب
آنومی سطوح و   ي«ابهام و تعارض هنجارها» (در همه   ؛گیردبر می  را نیز درفهومی عام  م  ،اما 
انسان).عرصه اجتماعی  زیست  با  مرتبط  هم  هاي  متما   يدارا  یآنوم  ،سبب   ن یبه  سطح    زیدو 
فرد  یاجتماع حالت  ،ریاخ  یِآنوم   . ت اس  يو  اخت  ي فکر  ینشانگر  با  که  و  است  الفات 
احساس    ،ياحساس ناهنجار  یچون: نوع  یتجارب روان  است با  يدر سطح فرد  ییها ینابسامان
پس   رانِیا  ژهیو(به  رانیگوناگون، ا  پژوهندگان  میشو یم  ادآوری  .است   همراهی  قدرتیو ب  یپوچ

بستر را  انقالب)  «دگرگون  دانندیم  ک»یآنوم  طی«شرا  يبرامناسب    ياز  آن،  در    عِ یسر  یِکه 
برهمجام «دامنهعه»،  «سلسله  ازها»ین  يخوردن  آرزوها»و  «تجد  ،مراتب  ارزش  دنظریبه    ي هادر 
«ازهم  »یسنّت رضا  یدگ یپاشو  ادب  انجامدمیافراد»    يِتمندی در  آثارِ  و  افراد    ي دهیآفر  يِهنر  یِو 
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