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 :«خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی»شمار زندگی سال  

و مشهور به لسان  «خواجه حافظ شیرازی»خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، ملقب به    

-قمری در شیراز والدت یافت. دوران جوانی او، مصادف بود با حکومت سلسله 726الغیب، در سال 

قمری، در فارس حکومت کردند. یکی  758یا  757تا  703ی آل اینجو در فارس. این سلسله از سال 

اهان این سلسله که حافظ با او روابط دوستانه داشت و به دربار او راه یافت، شاه شیخ از پادش

شود با دوران جوانی به فرمانروایی فارس رسید که مصادف می 742ابواسحاق اینجو بود که در سال 

ه دوست، شاعر و آزاده بوده، هموارحافظ. این پادشاه از آنجا که مردی با داد و دهش، فاضل، دانش

ورزیده است و ی خاصی میکرده است. حافظ به این شاه عالقهاهل فضل و هنر را رعایت می

 چنانچه در غزلی به مطلع:

 «دیده را روشنی از خاک درت حاصل بودمنزل بود               یاد باد آنکه سر کوی توأم »      

یا  757گذرانده است.این شاه، در سال یاد ایام خوشی بوده است که در عصر او به ی او و درباره 

-ی آل مظفر، در میدان سعادت آباد شیراز گردن زده میتوسط امیر مبارزالدین، مؤسس سلسله 758

افتد. امیر مبارز الدین با اعمال ی آل مظفر میشود و بعد از آن، شیراز به دست پادشاهان سلسله

زند و دوران ایتی حافظ و مردم را دامن میریاکارانه و خشک اندیشی و تعصب مذهبی خود، نارض

حکومت او، دورانی است که خفقان کامل بر شیراز حاکم بوده است و حافظ، بارها در شعرهایش، 

نارضایتی خود را از این شاه ریاکار و متعصب که به او لقب شاه محتسب داده است را نشان داده 

 است، در غزلی به مطلع:

 «بخش و باد گلبیز است     به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است اگر چه باده فرح»       

-الدین، توسط پسرش شاه شجاع، کور و از قدرت معزول میمبارزاشاره به این شاه ریاکار دارد. امیر 

شود. حافظ، شاه شجاع، شاه یحیی و شاه منصور، از امیران آل مظفر را نیز در غزلهایی مدح گفته 

ایانی عمر حافظ، مصادف بوده است با حکومت شاه منصور و در واقع، حافظ دو یا است. سالهای پ

در هجری قمری  792و به روایتی  791در سال  ،سه سال از سلطنت او را درک کرده است. حافظ

توسط امیر تیمور کشته شده است. سالهای پایانی حیات حافظ،  795گذشته است و این شاه، در سال 

ی تیمور لنگ به شیراز و بنا به روایتی، بین آن دو مالقاتی نیز صورت گرفته حمله شود بامصادف می
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ماند. است، ولی منبع معتبری که این واقعه را اثبات کند، نیست و این روایت، بیشتر به افسانه می

 زیست، اگر چه وضع سیاسی آرام و ثابتی نداشت و روزی نبودای که حافظ در آن میشیراز، در دوره

که اتفاق ناگواری به وقوع نپیوندد، لیکن مرکزی بزرگ از مرکزهای علمی و ادبی ایران و جهان 

شد. حافظ، در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ محسوب می

 بود، تربیت علمی و ادبی یافت و با ذکاوت و استعداد فطری که داشت، میراث دار نهضت علمی و

: 1378فکری خاصی شد که پیش از او، در فارس فراهم آمده بود. )نقل با تلخیص از خرمشاهی، 

14-2.) 

 شعر حافظ:

ی ی شعر و ادب فارسی است. وی باشیوههای عرصهترین چهرهحافظ، بدون شک، یکی از درخشان

ی دلها راه یافته است. خانهها و گونه به خانهبیانی که ملتزم الفت با فنون و ظرایف ادبی است، بدین

پروایی و صداقت او در بیان عقاید از سوی بدون شک، دردمندی و دردآشنایی حافظ از سویی و بی

ایم، چرا پرواها نیز داشتهآشناها و بیدیگر، یکی از عوامل مهم محبوبیت اوست. ولی از این قبیل درد

نرسیده است؟ جواب این چرا و این چراها، هیچ یک به مقام واالی این پشمینه پوش نغمه پرداز 

ی غزلهای آراسته و آشنایان به رموز شعر و ادب نیز، شیفتهآسان نیست. ما از اینکه گروه انبوهی از نا

-که به اوج کمال میرسیم که زیبایی و هنر، هنگامیاین نمیاند، به هیچ پاسخی جزی حافظیافتهزینت

پیوندند. نهند و به دنیای اشراق و الهام میها، فراتر میها و استداللمنطقی تنگ رسند، پا را از دایره

ی مغناطیسی که اسمش را خود آری، زیبایی و هنر بویژه هنگامیکه با یک اکسیر کمیاب و رباینده

-های متداول میآمیزد، از قلمرو معیارها و مقیاسی دو حرفی آن، خالصه کرده میحافظ، در کلمه

شناسد. غزلهای حافظ، حال و هوای روح پرور یگر خرد و کالن و عام و خاص نمیگذرد و د

موسیقی را دارد. لذت از نغمات موسیقی، مالزم با احاطه بر علم موسیقی نیست، آنگاه که انگشتانی 

زند، جان چه میی درختی چهای خوش آوا، بر شاخهلغزند و یا پرندههای سه تار میهنرمند، بر سیم

ی ضمیر ما که گونهجو و بیمارشود. شعر حافظ از اینهاست. برای کودک بهانهای تازه میشنوندههر 

ترین ترین نواها و مهرباندر این جهان آشفته، نیازمند نوازش و الالیی است، شعر حافظ شیرین

 هاست.الالیی
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 مقدمه 1-1

در سنت ادبی و رویکردهای  یل متن، آشنا شدن با جایگاه معنافهم و تأوهای معنا شناختی در بررسی 

های فردی تنگ و ع سنتی و استبدادی که مجال آزادی، امری ضروری است. در جوامجدید نقد ادبی

محدود است، همواره تأکید بر سنت متقدمان، امری اجتناب ناپذیر است. در جوامع اینگونه، ساختار 

ای دیگر بیندیشد و رفتار نتواند به گونه ،ذهنیت معتاد به سنت تا شودباعث می دبی،گرای سنت ااقتدار

ایست که نویسنده بر عادت زبانی در سنت ادبی، خواننده در هر متنی، در جستجوی معنی یگانه بنا»کند. 

است که خوانندگان متن همه باید یکسان بفهمند.  یدر نظر داشته است و نویسنده نیز در پی بیان معنای

ی نویسنده و ست که در آن رابطهاین عادت زبانی، ناشی از نظام فرهنگی سیاسی و اجتماعی غالبی

(. 18: 1384)پورنامداریان، « شاگرد و آمر و مأمور است ی سلطان و رعیت، معلم وخواننده نیز مثل رابطه

خواننده  شود تاباعث می ،ن، باعث منفعل شدن خواننده شده و همچنینالقای تک معنایی در خوانندگا

ی ادبیات و ی این فرایند، چشمهدر نتیجه زد و باب معناهای تازه را بگشاید؛نتواند با متن به گفتگو بپردا

 شود.تحقیقات ادبی خشکیده می

ی فرمالیسم، بر خالف شیوه و ، ساختارگرایی1مثل نقد نو، هرمنوتیک ،های جدید نقد ادبیدر نظریه   

ی نویسنده ها، خواننده را از سلطهشود. این نظریهسنت ادبی، بیشتر به متن و خواننده اهمیت داده می

 گشایند.های مختلف را بر متن میکنند و باب تفسیرها و تأویلآزاد می

ون آن، بیش از دیگر متون دیوان حافظ، جزو متونی است که در پنجاه سال اخیر، پژوهش و بررسی پیرام

های اند و در مقایسه با شرحارائه نمودهاز آن های متفاوتی بوده است و در این میان، شارحان شرح

اند. در نتیجه، این عرفانی نیز توجه نمودههای غیرباشند، به جنبهکه بیشتر عرفانی میحافظ قدیمی دیوان 

ش، جدید نقد ادبی، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوههای ست تا با نظریهدیوان بستر مناسبی

-محور و خوانندهی هرمنوتیک که دارای دو دیدگاه مؤلف، بر اساس نظریههای حافظای از شرحبرگزیده

. دیدگاه مؤلف محور، بررسی شرح بر همان دیدگاه سنتی گرفته استباشد، مورد بررسی قرار محور می

ولی دیدگاه خواننده  را در نظر بگیرد؛معنای مشخص مورد نظر نویسنده است که باید خواننده، تک 

 .دهندمیمتن و خواننده اهمیت  د که نویسنده را کنار گذاشته و بهباشنو میهای نقدمحور، دیدگاه مکتب

                                                            

1 -Hermeneutics 
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چارچوب موضوع و همچنین شروحی را  ،این پژوهش، از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول

های پژوهش، مشخص شده است. در اند و اهداف، ضرورت تحقیق و سؤالقرار گرفتهکه مورد بررسی 

سوم است نو مرادبی در گذشته و در زمان حاضر که به نقدی نقدفصل دوم، در قسمت مبانی نظری، شیوه

ی آن و معنی لغوی هرمنوتیک، اصطالح هرمنوتیک، ی ادبی و سابقهگیری نظریهی شکلو همچنین نحوه

و تفسیر هرمنوتیکی، مورد بررسی قرار گرفته است. در  تأویلی ی هرمنوتیک، قلمرو آن و نحوهیخچهتار

نامه است، شروح مشخص شده از دو دیدگاه هرمنوتیکی خواننده محور ی اصلی پایانفصل سوم که تنه

هداف مطرح شده با توجه به سؤاالت و ا نیز اند. در فصل چهارمو مؤلف محور، مورد بررسی قرار گرفته

مل آمده است و در گیری کلی به عفصل سوم، نتیجه های انجام شده دربررسیو در فصل اول و بحث 

 است.  پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی ارائه شده قسمت پیشنهادها نیز

 تعریف و تحدید موضوع 1-2

خواننده محور و هرمنوتیکی نامه، نقد و بررسی شروح حافظ، بر اساس دو دیدگاه موضوع این پایان

بر اساس  ی دیوان حافظ راتا شروح برگزیده . در این پژوهش، سعی بر آن داریمباشدمیمؤلف محور 

 .قرار دهیمبررسی مورد این دو دیدگاه 

 بیان مسئله و فرضیات  1-3

در  های مهم شعر فارسی در قرن هشتم هجری که باعث درخشندگی و برجستگی ادبیاتیکی از ویژگی

ی متن باز در این قرن و به کمال رسیدن این نوع شعر، در غزل قرن این دوره شد، ظهور و رواج گسترده

-های مختلف معنایی برشود که از الیههشتم است. در نقد ادبی جدید، متون باز، به متونی گفته می

خوانندگان گوناگون در  توانند باپذیری که در خود دارند، میویلهای تأخوردارند و به علت ویژگی

مختلف را اقناع کنند. مخاطبان این نوع متون، از طبقات و شرایط گوناگون، ارتباط برقرار کنند و سالیق 

سازی قابلیت انبوه های باز،توانند فعاالنه در کشف معانی آن شرکت جویند. متنقشرهای گوناگون، می

ها فعال است. سهیم بودن خواننده در آفرینش معنا با خواننده، در آفرینش  معنای آن را دارند و معنا

بین دنیای متن، آفریننده و خواننده گفتگویی آغاز شود و از این رو، معنا قراءت  ،شودآفریننده، سبب می

در قرن هشتم، بنا به  شود.پذیرد و با هر بار خواندن متن، بار دیگر معنا آفریده میهای مختلف را می

ی و اجتماعی، تحولی در غزل فارسی رخ داد که زمینه ساز رواج غزل چند معنایی شده ادبدالیل مختلف 

در این قرن، در کنار رواج دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه که در قرن هفتم، هر یک از آن دو به »است. 
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دند ی ادب فارسی یعنی سعدی و مولوی به کمال رسیده بود، شاعرانی پیدا شی دو شاعر برجستهوسیله

: 1383)رضی، « که با پل زدن بین دو غزل عاشقانه و عارفانه در یک غزل، هر دو مضمون را دنبال کردند

سرایی که قالبی شناخته شده برای مدح کردن بود، غزل (. در قرن هشتم، به علت کاهش رواج قصیده4

انه و عارفانه، برای ستایش بار قصیده را نیز به دوش کشید. از این رو، غزل عالوه بر بیان مضامین عاشق

ممدوحان نیز به کار گرفته شد. از سوی دیگر، معانی و مضامین اخالقی و حکمی که معموالً در قالب 

عالوه، با رواج شعر انتقادی در قرن هشتم، غزل نیز از آن ، بهشد نیز در غزل گنجانده شدمثنوی بیان می

ی چنین تلفیقی، وری از طنز، موقعیتی خاص یافت. نتیجهبهره نماند و با طرح مسائل اجتماعی و بهرهبی

گونه، غزل چند معنایی شکل گرفت و تر گردد. بدینموجب شد تا غزل از جهت معانی و مفاهیم، متراکم

ی این نوع غزل چند معنایی و به اوج رساننده ،های مختلف را فراهم آورد. حافظها و تفسیرامکان تأویل

های گوناگون و گروه تلفیق است و دیوان او، یکی از متونی است که به دلیل خوانشی شاعران حلقهسر

های شناخت و شود. یکی از راهها و تفسیرهای متفاوت را موجب میهای متنوع، امکان تأویلمایهدرون

آن ، به بررسی های جدید نقد ادبیبا استفاده از نظریههای این دیوان، این است که کشف راز و رمز

ی هرمنوتیک، به ویژه گرایش مدرن آن را نظریه، گانگی معنایی. دیوان حافظ، به دلیل چندپرداخته شود

ی تأویل و تفسیر متن است که در تابد. هرمنوتیک، نظریهمیی عدم تعین معنا استوار است را برکه بر پایه

های سنتی، دیدگاه هرمنوتیکشود. ی سنتی و مدرن تقسیم میدو شاخه مغرب زمین شکل گرفت و به

شناختی در سنت ادبی است که خواننده باید، نیت دیدگاهی مؤلف محور است که همان دیدگاه معنا

های مدرن، مؤلف را بازسازی کند و به آن معنایی که مؤلف در نظر داشته است برسد. دیدگاه هرمنوتیک

شود، باید جدا از قصد میثابت  ه در آندیدگاهی خواننده محور است که معتقدند: معنای متن و آنچ

شود و مؤلف در نظر گرفته شود؛ زیرا تنها درین صورت است که باب ارتباطات تازه با متن گشوده می

 امکان دست یابی به معنای تازه فراهم می شود.

 سؤاالت تحقیق 1-4

 :از عبارتند پژوهش این سؤاالت

 ؟ است استوار قواعدی و اصول چه محور، بر مؤلف شارحان نظر -

 ؟ است استوار قواعدی و اصول چه بر محور، خواننده شارحان نظر  -

 ؟ چیست محور خواننده شارحین نظر واحد، از معنای به دستیابی مالک  -
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 ؟ چیست محور مؤلف شارحین نظر از واحد، معنای به دستیابی مالک  -

توان به یک شرح جامع از دیوان حافظ دست یافت و محور، میهای شارحان مؤلفآیا از دیدگاه مؤلفه -

 ها چیست؟از سایر شرح محوررح مؤلفبرتری یک ش ،همچنین

توان به یک شرح جامع از دیوان حافظ دست یافت محور، میهای شارحان خوانندهآیا از دیدگاه مؤلفه -

 ها چیست؟از سایر شرح محور، برتری یک شرح خوانندهو همچنین

 مؤثّر غزلیات، تفسیر و شرح در میزان چه حافظ، غزلیات شارحان( تخصصی) مطالعاتی یهزمین  -

 است؟

  هدف و ضرورت تحقیق 1-5

 هدف

هنر واقعی، هنریست که عمیق و چند وجهی و دارای ابعادی گسترده و فراتر از زمان و مکان باشد و 

 ،ی ادب فارسی، حافظعرصه جانبه است. درمختلف این هنر، مستلزم دیدی همه شناخت ابعاد

رسد، ی حافظ در ادب فارسی به نظر میشاعریست که هنر او هنر راستین است. با توجه به جایگاه ویژه

ی حافظ شناسی، به خصوص، در پنجاه سال گذشته صورت هایی که در حیطهها و کوششبا تمام تالش

و  و این گستردگی به خاطر شخصیتگرفته است، باز هم زمینه برای بحث و پژوهش، گسترده است 

 شعر چند بعدی حافظ است.

 ضرورت

های جدید نقد ادبی، یکی از مهمترین تحوالت نقد ادبی معاصر نقد و بررسی آثار ادبی از دیدگاه نظریه

ها، به ادبیات نگریستن است و این شود و گاهی نقد ادبی، به معنی با یکی از این نظریهمحسوب می

ایست در جهت شود، انگیزههایی، عالوه بر اینکه باعث شناخت ابعاد پنهان متون ادبی میچنین پژوهش

-ی کالسیک که از عرصههمسویی با تحوالت و جریانات ادبی امروز و همچنین نگاهی نو، به متون مرده

ون ادبی های جدید نقد ادبی، به بررسی متاند. لذا ضرورت دارد، از دیدگاه نظریهی ادبیات خارج شده

 پرداخته و در احیای این متون و رونق بخشیدن به فرهنگ و ادبیات فارسی بکوشیم.

  



14 
 

 اهداف کلی 1-5-1

همچنین بررسی علت پذیری دیوان حافظ و کشف راز تفسیر پژوهشگربر آن است که بهدر این پژوهش، 

بر اساس دو دیدگاه  را دیوان حافظ یبرگزیدههای شرح دست یابد و های این دیوانمتفاوت بودن شرح

 . قرار دهدبررسی  ، موردهرمنوتیکی مؤلف محور و خواننده محور

 :عبارتند از ،گیرندهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار میشرح

 از دکتر محمد امین ریاحی.« گلگشت در اندیشه و شعر حافظ»شرح  -1

 از داریوش آشوری.« عرفان و رندی در شعر حافظ»شرح  -2

 از مصطفی رحیمی.« ای از تصوفگونهی حافظ همراه با انتقادحافظ اندیشه، نظری به اندیشه»شرح  -3

 از محمد علی معیری.« حافظ را هم از حافظ بشناسیم» شرح  -4

 از محمد علی بامداد.« حافظ شناسی یا الهامات خواجه» شرح  -5

 از دکتر محمود هومن.« گوید؟حافظ چه می» شرح  -6

  از استاد مرتضی مطهری.« تماشاگه راز » ح شر -7

 از علی دشتی.« کاخ ابداع » و شرح « نقشی از حافظ » شرح  -8

 از دکتر منوچهر مرتضوی.« مکتب حافظ » شرح  -9

 از مهدی فریور.« ی حافظ راز دهر، جستاری در فلسفه» شرح  -10

 از دکتر محمد معین.« حافظ شیرین سخن » شرح  -11

 از دکتر تقی پورنامداریان.« ی لب دریا گمشده »شرح  -12

 از بهاءالدین خرمشاهی. « حافظ»و « ی ماستحافظه ،حافظ»، «ذهن و زبان حافظ»های شرح -13

  از دکتر فخرالدین مزارعی.« مفهوم رندی در شعر حافظ»بررسی شرح  -14

 :کرد مطرح زیر صورت را به پژوهش این اهداف توانکلّی می طور ، بهذکر شده مطالب به توجّه با

 حافظ دیوان اینکه، چگونه و نمودن حافظ دیوان در و معانی مفاهیم کثرت چگونگی به پرداختن -

 داشته، را آن قصد که شاعر معنایی به توجّه بدون و دارد عینی خود، استقاللی یآورنده بوجود از مستقل

 . دهدمی خواننده به را متعدّد معانی خلق او، امکان دیوان و چگونه است کنش دارای

 . فارسی شعر در هرمنوتیکی تطبیقی کاربردی نقد یک به دستیابی  -
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 متون با بومی شکل به آن گیریکار به و جهان ادبی نقد یحوزه در حاکم و قواعد اصول به دستیابی -

 . فارسی ادب

 و محور مؤلّف هرمنوتیکی نقد اساس دیوان، بر این شارحان نگاه حافظ، از اشعار بررسی و تبیین -

 دارد؟ گرایش دیدگاه کدام به بیشتر شارحان این نظر اینکه کردن مشخص و محور خواننده
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 مبانی نظری -2

 نقدادبی 2-1

و  ادبی با ارزش آثار دادن یعنی تشخیص ادبی، نقد. است ناسره از سره نقد، جداکردن لغوی معنی   

پژوهی نبوده است و نامهارزش. در نزد قدما، چندان تفاوتی بین نقد ادبی و زندگیاصیل، از آثار بی

رفته ی منتقد ادبی، مشخص کردن معایب اثر بوده و از بررسی نقاط ضعف لفظ و معنی فراتر نمیوظیفه

دانسته و ملزم به نویسندگان از قبل آنها را میاست. نقد و نقادی چارچوب مشخص داشته است که 

نقدادبی، از یک سو با به کار گرفتن قوانین ادبی، در توضیح اثر »اند. اما در دوران جدید، رعایت آنها بوده

ی ممتازی است که در اثر ادبی مستتر است و باعث های تازهادبی است و از سوی دیگر در کشف آیین

نقد ادبی به طور قطعی، اصول و موازین مشخصی ندارد و از  (.22: 1383یسا، )شم« شوداعتالی آن می

ی خوانندگان و منتقدین آثار ادبی نیز باعث متفاوت بودن نقادی و ارزشیابی آنان طرفی، اختالف سلیقه

ابی های نقد آثار ادبی، اثری را ارزیهر منتقدی با توجه به یکی از جنبه ،شودشود؛ این امر باعث میمی

ای که از ی التقاطی و تألیفی است؛ یعنی شیوههای نقادی، شیوهترین روشترین و دقیقدرست»بکند. 

های نقادی حاصل شده باشد و نقد ادبی باید تا حد امکان، به تمام یا اکثر این جمع و تلفیق سایر شیوه

 (.29-30:  1383)زرین کوب، « جهات و اعتبارات مختلف، نظر داشته باشد

نقدی کامل و .  های متفاوتی دارد، مثل نقد روانشناسی، نقد اجتماعی، نقد سیاسی و...شیوهادبی، نقد 

 ها توجه داشته باشد.تمام خواهد بود که به اکثر این شیوه

 دهد تاکند و به خواننده، این امکان را میهای بدیع و لطیف آثار را فراهم میامکان درک نکته ،نقد ادبی 

ی کند و مانع از عرضهارزش واقعی آثار ادبی را مشخص می ، نقد ادبیاز آثار ادبی لذت ببرد. همچنین

ها و هدایت ذوق هنرمند، خط سیر هنر و ذوق را در هر با تهذیب قریحه ،شود. نقد ادبیارزش میآثار بی

  شود ادب و هنر، گرفتار وقفه و رکود نگردد.کند و باعث میزمان مشخص می

 نقد نو 2-2

از دیدگاه نقد نو، در تجزیه و تحلیل اثر ادبی، باید از بحث در مورد زندگی نویسنده، شرایط اجتماعی،  

-مکتب نقد»بر خواننده، پرهیز کرد. اساس نقد نو، توجه بر مسائل زبانی است.  ،تأثیر اخالقی و روانی اثر
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باید اثر را بدون در نظر گرفتن صاحب اثر  دانند و او معتقد است کهمی 1نو را منسوب به ریچاردز

 (. 206:  1383)شمیسا، « بررسی کرد و عمدتاً بحث او در معنی شناسی است

ما بنابر عادت زبانی، در هر متنی، در جستجوی »ماست.  نقد نو، یک ساختار شکنی در منطق عادت زبانی

سیاسی و اجتماعی غالبی است که در آن،  این عادت زبانی، ناشی از نظام فرهنگی هستیم.ای معنی یگانه

 1384)پورنامداریان، « د استی سلطان و رعیت و معلم و شاگری نویسنده و خواننده نیز مثل رابطهرابطه

ی شود و متن نیز از زیر سلطهی متن، اهمیت و ارج داده مینو، به متن و خوانندهدر مکتب نقد (.18: 

ی پیروان مکتب نقدنو در مورد متن، با نظر شود. این نظر و عقیدهمی اقتدار تک معنایی نویسنده آزاد

 پردازیم.باشد که در صفحات آینده، به آن میهای مدرن، یکسان  میهرمنوتیک

 ادبی هاینظریه 2-3

 .ی ادبی، وابسته به ادبیات استی ادبی است و موجودیت نظریهنظریه بر مقدم ادبیات، وجود

های کالسیک ما، برای کندوکاو گویای آن است که بنا به دالیل مشخص تاریخی، شیوهپیدایش نظریه، »

شود، دیگر ی معرفت، گرفتار مشکلی عمیق است و آنچه به عنوان علوم انسانی شناخته میدر حوزه

 (.329: 1380 )ایگلتون،« تواند به شکل متداول خود، ادامه پیدا کندنمی

است و این آثار را در « ظرافت طبع متمدنانه»کردن آثار ادبی از چنگ نوعی ها، راهی برای آزاد نظریه

نقد ادبی به »کنند.  توانند در اصول آن مشارکتدهند که همه میمقابل نوع جدیدی از تحلیل قرار می

ای است و درک نظریه و کسب قابلیت ریختن فعالیت عملی خود به قالب نظریه تمامی، نوعی عمل

« ل شودی قائی سیاست فرهنگی، برای خود حق رأعنای آن است که شخص در حوزهنظریه، به م

   (.21: 1384)سلدن، ویدوسون، 

نظریه پردازی در مورد ادبیات پیش از همه، در یونان توسط افالطون و ارسطو به وجود آمد. ادبیات 

ی مناسبات به شدت وابسته های حماسی بوده کهها و قصیدهخوانیها، حماسهیونان، بیشتر شامل نمایش

، از شعر غنایی بوده و به همین علتتر در یونان، شعر حماسی و نمایشی، قوی»اجتماعی بوده است. 

-(. نظریه16: 1385)هارلند، « دنباشهای افالطون و ارسطو از حماسه و نمایش متأثر میچارچوب نظریه

های ادبی گوناگون، تالش بر آن است که نظریه باشند و دری نوعی نگرش سیستماتیک میدهندهها، نشان

 –های رمانتیک های ادبیات، در کانون توجه و تأکید قرار گیرد. به عنوان مثال، نظریهیکی از کارکرد

                                                            

1 - Richards 
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های فرمالیستی، ماهیت خود نوشتار را به طور اومانیستی، بر ذهن و زندگی نویسنده تأکید دارند، نظریه

دهند، نقد مارکسیستی، بافت اجتماعی و تاریخی را اساس کار خود قرار می مجرد، مورد توجه قرار می

 دهند.   

ی ادبی با ادبیات، ی نظریههای ادبی، نظریه در مورد مسائل مختلف ادبیات است و رابطهامروزه نظریه 

ثار ها و عملکردها در آی ادبی، به کشف شیوهشود. از سویی نظریهی دو سویه محسوب مییک رابطه

ی ادبی و نظریه»گذارد. یم و غیر مستقیم بر آثار ادبی میپردازد و از سوی دیگر، تأثیر مستقادبی می

ی ادبی جدید ممکن نیست و گاهی بدون اعتنا به نظریه ،اند که بحث نقد ادبیادبیات چنان به هم آمیخته

(. با چشم 23:  1383)شمیسا، « است نقد ادبی اساساً به معنی با یکی از این نظریات به ادبیات نگریستن

های ما نیز توانند به تفسیرگذارد بلکه میاندازهای تازه به ادبیات نگریستن، نه تنها بر فهم ما تأثیر می

شود. در واقع های تاریک ادبیات میهای ادبی، باعث پویایی و کشف گوشهای ببخشند. نظریهجان تازه

-ی تأویل متن یا هرمنوتیک میهای ادبی، نظریهمیرد. یکی از این نظریههای ادبی میادبیات، بدون نظریه

 باشد.درین پژوهش می مبنای موضوع مورد بررسی ما باشد که

 «ریشه شناختی»هرمنوتیک  2-4

، یکی از خدایان یونانی است که پیام رسان میان خدایان بود 1ی هرمنوتیک، نام هرمسی واژهتبار و ریشه

هرمس، راهنمای زندگان در سفرهای زمینی و »رساند. آمیز خدایان را به افراد انسان میرازهای و پیام

هر  وند خورده است.نام هرمنوتیک با سفر و مرگ پی ،بدین ترتیب بود وروح مردگان در دنیای دیگر 

:  1384)پورحسن، « آوردکه از مرگ معنای نهایی خبر می پایان در قلمرو معنا استسفری بی ،تأویل

گردد که به زبان یونانی باز می «هرمس»ی آن (. اصل و منشأ کلمه هرمنوتیک تا نخستسن ریشه18

و اسم  3تر هرمینویینو فعل متداول 2ی یونانی هرمایوسکلمه» باشد.متضمن عمل به فهم درآوردن می

« گردند آور، باز میو پیامخدای تیز پا  اند و به اسم هرمس،ی هرمنوتیک، همه از مشتقات کلمه4هرمینیا

 (. 20: 1380)پالمر، 

                                                            

1- Hermes 

2 - Hermeios 

3- Hermeneuein 

4 - Hermeneia 
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است، به معنی قطعه « hermae»ی نام هرمس، لفظ یونانی برخی از پژوهشگران، معتقدند که ریشه»

ی نام هرمس را لفظ رود. ولی افالطون، ریشهی محدوده و مرز به کار میسنگی که به عنوان نشانه

«hermae »ی واژهشناسد بلکه آن را، نمی«eiremes »داند، به معنای کسی که تخیل خود را بر زبان می

شکل گرفته و به « mesato»و تخیل« eirein»نویسد، این نام از دو جزء سخن گفتن آورد و میمی

نام هرمس را نمودار تأویل  ،سقراط»، «آهنگی، به هرمس تبدیل شده استی خوشتدریج، بنا به قاعده

احمدی، عرفی کرده و آن را با سخن گفتن و ترجمه کردن مرتبط دانسته است؛ )م «hermeneus»کردن 

1377  :6-5.) 

ی تبدیل آنچه ورای فهم بشر است، به صورتی که فکر و هوش نام هرمس به طرز پرمعنایی با وظیفه

چیزی  انسان قادر به درک آن باشد، پیوند یافته است و اشکال مختلف این کلمه، متضمن به فهم درآوردن

 یا موقعیتی است که نامفهوم باشد.

  «خاستگاه»هرمنوتیک 2-5

هرمنوتیک، روشی برای تفسیر و تأویل متن است. هرمنوتیک به عنوان یک روش، از تأویل متون مقدس 

ی آن، به نهضت ی تفکر مغرب زمین بوجود آمد و پیشینهظهور، در حوزهی نواین رشته»شود آغاز می

جنبش اصالح طلبی، بر  مجادالت(. 13:  1380)واعظی، « گرددروشنگری باز می اصالح دینی و عصر

سر حکم کلیسای کاتولیک که تنها این کلیسا صالحیت تأویل کتاب مقدس را دارد، با پافشاری 

پروتستانها، بر خودبسندگی متن مقدس و عزم آنها، بر نشان دادن وضوح کتاب مقدس، به نتیجه رسید. 

ی خاستگاه و ریزی کرد. در زمینهظریه و عمل حاصل از این مباحثات، هرمنوتیک را پیی کلی نپیکره

نظر دیگر، مبنی بر این است که هرمنوتیک، »ی هرمنوتیک، نظرات متفاوت دیگری نیز وجود دارد. پیشینه

« یفیلسوف یهود» 2های خاخامیو تفسیر 1های هومریبا تأویل نصوص معتبر و شرعی، از جمله حماسه

هرمنوتیک، در »(. نظری دیگر، حاکی از این است که 15-16:  1381)واینسهایمر، « بر تورات، آغاز شد

 -1فرهنگ مغرب زمین، به عنوان دانش یا نگرش همگانی تأویل متن، ریشه در دو سرچشمه دارد: 

 ت. سمطالعات بالغی در ادب کهن یونان که در اسکندریه به بار نش
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در کاربرد اصطالحی خود، به دوران  ، هرمنوتیکدر مجموع (.12:  1386امامی، )«انجیلسنت تفسیر  -2

ای به قدمت مبانی فکر بشر و شرح و تفسیر متون گردد؛ اما کنش آن، پیشینهنهضت اصالح دینی باز می

 دارد.

 


