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Abstract
Hafiz’ discourse efforts to represent his age’s transcendental discourse, and
resistance to its semantic system, with the aim of creating otherness and
delegitimization , can be explained under the title of resistance discourse
model. This article tries to offer a discourse-based study of resistance literature
in Hafez’ Ghazals based on the discourse theory of Laclau and Mouffe and
Soltani’s discourse semiology model, by relying on a descriptive-analytical
method. With this method, the work is explicated from textual, intertextual,
and texture points of view. The main question is what the represented
discourse systems in the text are and what relation they have with resistance
discourse. It has become clear that there are four different sub-discourses in
the text, namely domination, resistance, mysticism, and sufism, and the major
existing semantic conflict of the text is the result of the confrontation between
the sub-discourse of resistance and hegemonic discourse of the government of
the time. The representation of identity specifications of socio-political strata
related to the dominant discourse, with the aim of influencing the subjects’
minds, is among the discourse efforts of the author (Hafez) which has in its
totality led to the explanation of the power image and its discourse identity.
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چكيده
کوشبهای گفتمانی حافظ برای با نمایی گفتما استعالیی عصر ،و پایداری در مقابل نظام معندایی و
کنشگرا ن  ،با هدف ايریّتسا ی و مشروعيّت دایی ،ذیل الگوی گفتما پایداری ،قابل تبيين است.
این مقاله میکوشد تا با تکيه بر روش توصديفی -تحليلدی بده بررسدی گفتمدانی ادبيدات پایدداری در
ا ليات حافظ ،بر مبنای نظریه گفتما الکالئدو و مدوف و الگدوی نشدانهشناسدی گفتمدانی سدلطانی،
بپردا د .در این شيوه ،دیوا ا ليات حافظ ا منظر متن ،بينامتنيت و بافت مورد بررسدی قدرار گرفتده
است .مسئله مقاله این است که نظامهای گفتمانی با نمایی شده در متن کدامند و چه نسبتی با گفتما
پایداری دارند .بر اساس این روش ،روشن شد که چهار خردهگفتما  :حداکميّتی ،پایدداری ،عرفدا و
تصوّف در متن حضور دارند و عمده ن اع معنایی متن ،حاصل تقابل خرده گفتما پایداری با گفتمدا
هژمونيك حاکميّت وقت و گفتما تصوّف رسمی است .با توجه به قراین متنی ،خردهگفتما پایداری
در تعامل با خردهگفتما عرفا است .خردهگفتما تصوّف ني در این دوره ،همسو با حاکميّت وقت،
در عرصههای مذهبی ،سياسی و اجتماعی حضوری فعّال دارد .با نمایی ویژگیهدای هدویتی طبقدات
سياسی -اجتماعی مرتبط با گفتما حاکم ،با هدف تاثيرگذاری بر ذهن سوژه ،ا کوشبهای گفتمانی
صاحب اثر است که در مجموع منجر به تبيين چهره قدرت و هویت گفتمانی ن شده است.
واژگان كليدی :نشانهشناسی گفتمانی ،گفتما پایداری ،ا ليات حافظ ،ايریّتسا ی ،با نمایی،
الگوی سلطانی ،الکالئو و موف.
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.9مقدمه

حافظ شيرا ی ا جمله برجستهترین نیبگا فکری جامعه ایراندی و ا کنشدگرا فعّدال
مبار ه نرم فرهنگی -سياسدی 1در قدر هشدتم اسدت .کوشدبهدای گفتمدانی او بدرای
با نمایی گفتما استعالیی و ایدئولوژیك عصدر ،و پایدداری در مقابدل نظدام معندایی و
کنشگرا ن  ،با هدف ايریّتسا ی و مشروعيّت دایی ،ذیل الگدوی گفتمدا پایدداری،
قابل تبيين است.عمل گفتمانی حافظ در ترا یك مصلح دیندی اسدت و پایدداری او در
مقابل نظام معنایی گفتما حاکم ،سویهای مذهبی دارد .فهدم او کده خدود حدافظ قدرن
است ،ا دین مبين اسالم ،مغایر با قرائت گفتما حاکم است .هر چند تحليل این سین
که تصور میشود بیشی ا بنيادهدای پایدداری و مقاومدت در دیدوا حدافظ ،سدویهای
شيعی دارد ،ا حوصله این مقالده خدارج اسدت؛ امدا ایدن مقددار ا بسدامد انتقدادات و
اعتراضات نسبت به نظام معنایی برنمده ا کدالم اشدعری و کنشدگرا ن  ،گداه فرضديه
گرایبهای عقيدتی حافظ به نظام معنایی تشيّع را به ذهن متبادر میسا د 2 .او در بيت:
حافظ اگر قدم نی در ره خاندا به صدق بدرقه رهت شود ،همت شحنه نجف
در شرایطی ا خاندا طهارت

(عليهم السّالم)

202/0

و مشیصاً اميرالمنمنين ،امام علی (عليهالسّالم) به

نيکی یاد می کند و الت ام عملی به راه ،روش و شبکه معنایی ننا را به خود و میاطب،
توصيه میکند که در هيچ جای دیوا ا ليات او نمیتوا حتی یك گ اره به این
صراحت در تأیيد نظام معنایی گفتما استعالیی و هژمونيك حاکم به دست داد!
او که «همچو همه ن اداندیشا روشنبين ،پویهای مددام و مسدتمر بده سدوی ن ادی
دارد ،و تجربه هنریاش معطوف به ن ادی است»(فتوحی ،1302،ص )2 .میکوشد تا در
سایه یك فرهنگ اصالحی نرم ،با با هنر و اندیشده ،و ا طریدق با نمدایی فرهنگدی،
اجتماعی و سياسی ،هژمونی ،قرائتهای اقتدارگرایانه نظام سدلطه را مدورد تردیدد قدرار
دهد و ا رهگذر این رفتار فرهنگی -سياسی مبتنی بر ایستادگی و پایدداری کده هددف
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اصلی ن  ،تأثيرگذاری بر ذهن سوژه است ،منشاء تحدوّالت معرفتدی و نتيجتداً گفتمدانی
مطلوب شود.
حافظ در اثر خود ،در قامت یك مبار فرهنگی ،به طور ف ایندهای کفایت فقه سياسی
مبتنی بر رویکردهای کالم اشعری حاکم را به چالب میکشد و قرائت رادیکدال برنمدده
ا ن را درباره دین ،دنيا ،انسا و بویژه ن ادی او بر نمیتابد و ساختارشکنانه ،نه تنها به
نظام معنایی متصلّب ن وقعی نمینهد که در موارد متعددی ني ن را بده طند و سدیره
میگيرد.
 .9.9بيان مسئله

چگونگی با نمایی خود و دیگری ا مباحث مهم حو ههای مطالعاتی تحليل گفتمدا و
نشانهشناسی است .مطالعات نشانهشناسی ،برنیندی ا مطالعده چگدونگی کدارکرد نظدام
نشانهای با و همچنين ادبيات بده مثابده شداخهای ا هندر رسدانه ن است(سدجودی،
 ،1311ص .)212 .هدف پژوهب حاضر ،تحليدل گفتمدانی ادبيدات پایدداری در دیدوا
ا ليات حافظ ا دیدگاه نشانهشناسی است .این اثر بده دليدل برخدورداری ا مضدامين،
نشانه ها و نظام معنایی پایداری ،ا جمله نثار ار شمندی است که ضرورت دارد ا منظر
نشانهشناسی گفتمانی مورد بررسی قرار گيرد .فضای اندیشگانی حداکم بدر ن  ،کدارکرد
گفتمانی دارد و همچنين بيا

انتقادی – سياسی ن  ،با تابی ا گفتما پایدداری اسدت.

گفتمانی که در خدمت رسالت اجتماعی او قرار گرفتده اسدت بدرای سداختن جامعدهای
نرمانی ،مطلوب و دلیواه .باکمی تامّل در شيوه سینپردا ی حافظ ،میتدوا انعکداس
هنرمندانه کوشبهای گفتمانی خاصّ او را رصد کرد.
مسئله مقاله این است که نظام های گفتمانی با نمایی شده در متن کدامند و چه نسبتی
با گفتما پایداری دارند .بر اساس این روش ،روشن شد که چهار خرده گفتما :
حاکميّتی ،پایداری ،عرفا و تصوّف رسمی -خانقاهی در متن حضور دارند و عمده
ن اع معنایی متن ،حاصل تقابل خرده گفتما پایداری با گفتما هژمونيك حاکميّت
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وقت است .با نمایی هویتی -گفتمانی طبقات سياسی -اجتماعی مرتبط با گفتما
شریعتمدار حاکم ،با هدف تاثيرگذاری بر ذهن سوژه ،و نهایتاً مشروعيّت دایی ا
«ن ها»ی متن ،ا کوشبهای گفتمانی صاحب اثر است که در مجموع ،عالوه بر این
که منجر به تبيين چهره قدرت و هویّت گفتمانی خرده گفتما استعالیی وقت شده
است ،به گونهای ،قطبيّت موجود در متن را ني با تاب داده است.
در این مقاله تدالش شدده اسدت تدا بدا اسدتفاده ا روش تحليدل گفتمدا الکالئدو و
مددوف و همچنددين الگددوی پيشددنهادی سددلطانی در نشددانهشناسددی گفتمددانی ،مبتنددی بددر
تحليددلهددای سددهگاندده متنددی ،بينددامتنی و بددافتی ،در ا ليددات حددافظ ،ايریّددتسددا ی،
مشددروعيّت دایددی و مر بندددی گفتمددا پایددداری در مواجهدده بددا گفتمددا اسددتعالیی و
ایدددئولوژیك عصددر ،مشددیص گددردد .سددلطانی ،صدداحب کتدداب «قدددرت ،گفتمددا و
بددا » در مقالددهای بددا عنددوا «نشددانهشناسددی گفتمددانی یددك جدددایی» ا ایددن روش
کاربردی ،مبنی بر تحليل گفتما الکالئو و موف ،استفاده کرده است.
 .1پيشينه پژوهش

تا پديب ا ایدن پدژوهب ،هدر چندد کتدابهدا ،مقداالت ،پایدا نامدههدا و رسدالههدای
متعددی درباره حدافظ و مشیصداً بيدا انتقدادی او بده رشدته تحریدر در نمدده اسدت؛
اما با بررسی نسبتاْ جامعی که انجدام گرفدت ،هيچگونده اثدری کده توأمدا بده بررسدی
دیددوا ا ليددات حددافظ بددر اسدداس الددف :ادبيددات پایددداری و ب :نظریدده گفتمددا و
روش نشددانهشناسددی ،پرداختدده باشددد ،مشدداهده نگردیددد و موضددوع ایددن مقالدده در
اولویّت پژوهشی محققا قرار نگرفته است.
در معدددود مددواردی ا پددژوهبهددای بددينرشددتهای؛ اعددم ا مقالدده و پایددا نامدده،
عموم داً در رشددته بددا شناسددی ،جهددت تحليددل اشددعار حددافظ ،ا رویکددرد گفتمددانی
الکالئددو و مددوف اسددتفاده شددده اسددت .شددهال شددریفی و مجتبددی پددر دل ( )1301در
پایا نامهای بدا عندوا «بررسدی منتیبدی ا ا ليدات حدافظ بدر اسداس نظریده الکالئدو
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و موف» ا این نظریده اسدتفاده کدردهاندد .در ایدن اثدر ،نویسدندگا کوشديدهاندد تدا ا
منظدر ایددن نظریدده ،نظددام معنددایی دو گفتمدا « هددد» و «رندددی» را در دیددوا ا ليددات
حافظ تبيدين نمایندد .در پایدا نيد فهرسدتی ا ابيدات دیدوا ا ليدات حدافظ کده بده
عم نویسد ندگا منطبدق بدر ایدن نظریده اسدت ،ارایده شدده اسدت .الگدوی کدار ایدن
نویسددندگا برگرفتدده ا شدديوه تحليددل گفتمددا سددجودی ( )1332در مقالددهای بددا
عنوا «ا لهدای حدافظ ،عرصده تقابدل دو گفتمدا » اسدت .سدجودی در ایدن مقالده،
دیددوا ا ليددات حددافظ را عرصدده و محصددول چددالب دو گفتمددا

هددد و رندددی

مددیدانددد و سددعی کددرده اسددت سدداختار تقددابلی دو گفتمددا را در نظددام کالمددی شددعر
حافظ نشا دهد.
فتوحی رودمعجنی ( )1302ني در مقاله گونهای با عنوا «اراده معطدوف بده ن ادی در
دیوا حافظ» بر اساس الگوی نشانهشناختی که عموماً متاثر ا رویکرد تحليدل گفتمدانی
فوکو است و البته نویسنده هيچ گونه اشاره مستقيمی به این رهيافت نظری ندارد ،ضمن
معرفی نهادها و گفتما های حاکم در فارس ،تقابل حافظ و نظامهدای قددرت را مدورد
بررسی قرار داده است.
 .3مباني نظری
 .9.3رهيافت گفتماني الكالئو و موف

بر خالف قالبهای تحليل گفتما سداختگدرا ،نقدبگدرا و تحليدل گفتمدا انتقدادی،
رویکرد ارنستو الکالئو و شانتال موف که به نظریده گفتمدا هدم شدهرت یافتده اسدت،
برخاسته ا حو ه فلسفه سياسی است .این نظریه در واقع بسط نظریده فوکدو در حدو ه
فلسفه سياسی  -اجتماعی است« .ن ها با به هم نميیتن دیددگاههدای سوسدور ،دریددا،
الکا  ،گرامشی ،نلتوسر ،فوکو و دیگرا  ،نظریه پساساختارگرایانهای ارایه دادهاند کده بدر
اسدداس ن همدده پدیدددههددای اجتمدداعی تحددت تددأثير فرنیندددهای گفتمددانی شددکل
میگيرند(سلطانی ،1302،ص« .)22 .حکم» ا مفاهيم اساسی نظریه فوکو اسدت .ا نظدر
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او در «کتاب بایگانیشناسی دانب»  ،گفتما  ،عبارت است ا مجموعهای ا احکدام تدا
مانی که متعلق به صورتبندی گفتمانی مشترکی باشند(.)Foucault, 1972, p. 77

الکالئددو و مددوف در نظریدده خددود بجددای اصددطالح «حکددم» ا «نشددانه» اسددتفاده
کردنددد« .نشددانه» ا عناصددر مهددم در نظریدده سوسددور اسددت .ا نظددر او هددر چنددد
نشانههدا دال و مددلول را بده هدم مدرتبط مدیسدا ند؛ امدا هيچگونده رابطده ضدروری،
طبيعی و حتی وضعی بدين دال و مددلول وجدود نددارد .بدر ایدن اسداس رابطده دال و
مدلول اختياری و اتفداقی اسدت .بده ایدن ترتيدب «معندای نشدانههدا نده بدا ارجداع بده
جها مصداقها؛ بلکده بده واسدطه رابطدهای اسدت کده ميدا خدود نشدانههدا در درو
نظام نشانهشناختی بدا برقدرار مدیشدود و بده دسدت مدینیدد»(سدلطانی ،1333،ص.
.)112
بر این اساس «گفتما حو های است که مجموعدهای ا نشدانههدا در ن بده صدورت
شبکهای در مینیند و معنایشا در ن جا تثبيت میشدود»(سدجودی ،1332،ص.)112 .
الکالئو و موف همچنين اصطالح «مفصلبندی» را به جای مفهوم «صورت بنددی» فوکدو
بهکار بردند .ن ها ،هر عملی را که منجر به برقراری رابطهای بين عناصر شود ،به نحدوی
که هویت این عناصر در نتيجه عمل مفصلبندی ،تعدیل یا تعریف شدود ،مفصدلبنددی
ناميدند( .)Laclau & Mouffe, 1985, p. 105به عبارت دیگر ،مفصلبندی «فرنینددی
است که به واسطه ن  ،نشانهها با هم جوش میخورند»(هوراث ،1311 ،ص.)123 .
سوسور «نشانهشناسی را علم بررسی نشانههای منفرد نمیداند ،بلکه ن را علم بررسی
نظامهای نشانهای میداند که پدیدههایی اجتماعیاندد»(سدجودی ،1331 ،ص .)31 .هدر
چند الکالئو و موف رابطهای بود نظدام نشدانهشدناختی را ا سوسدور گرفتدهاندد؛ امدا
اعتقادی به ثابت بود رابطه بين دال و مدلول ندارند .ن ها در ایدن خصدوص ا دریددا
پيروی کردهاند«.دریدا دوگانگی دال و مدلول سوسدور را در هدم مدیشدکند و بدا را
مجموعهای ا دالهای بدو مدلول میپندارد؛ دالهایی که معنایشا را به هنگام کداربرد
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به دست می نورند .در واقع در شرایط میتلدف ،مددلولهدای میتلفدی بده دال منتسدب
میشوند و این که یك دال خاصّ ،متضمن چه مددلولی اسدت ،همدواره مدورد مناقشده
است»(سلطانی ،1333 ،ص.)111 .
بر اساس نظریه گفتما  ،هر پدیده اجتماعی برای معنا دار شد باید گفتمانی شدود و
در چارچوب گفتما خاصی قرار گيرد .این مقولده ال امداً محددود بده دادههدای بدانی
نمی شود و در تحليل گفتمانی الکالئو با مجموعه وسيعی ا دادههای بانی و اير بانی
به مثابه متن ،برخدورد مدیشدود(هوارث ،1311 ،ص .)3 .بده عبدارتی دیگدر ،بدرخالف
رویکرد تحليل انتقادی گفتما که محدود بده بررسدی کدارکردهدای ایددئولوژیك بدا
است ،بر اساس دیدگاه الکالئو و موف «تمامی پدیدههدای اجتمداعی و سياسدی چده بدا
کاربرد با مرتبط باشند و چه نباشند ،گفتمانیاند؛ یرا تنها در فضدایی گفتمدانی قابدل
فهماند .در واقع منظور ا گفتما صرفاً کاربرد اجتماعی با نيست؛ بلکه فضایی اسدت
که در ننجا انسا ها دنيای پيرامو خود را میفهمند و بر اساس ن فهم گفتمانی ،اعمدال
و رفتار فردی و اجتماعیشا شکل میگيرد و قابل درک میشود»(سلطانی ،1302 ،ص.
 .)111بر این اساس «گفتما اگرچه یك نظام نشانهشناختی است کده سداختاری شدبيه
نظام نشانه ای با دارد و به همين دليل گفتما ناميده شده است؛ ولی فضایی ب رگتدر
ا با است که چگونگی کاربرد با را تعيين میکند»(سلطانی ،1302 ،ص.)111 .
بر اساس این نظریه ،تحوالت اجتماعی یك جامعه ،محصدول منا عدات معندایی ميدا
گفتما های متیاصم است« .اهميت معندا در نظریده گفتمدا ا ن روسدت کده تنهدا ا
طریق استيالی معنایی بر ذهن سوژه هاست که چهره قدرت ،طبيعدی و مطدابق بدا عقدل
سليم جلوه می کند و به همين دليل مورد مناخذه قرار نمی گيرد؛ ا ین رو سلطه معندایی
بر افکار عمومی بهترین و منثرترین شيوه اعمدال قددرت اسدت»(سدلطانی ،1333 ،ص.
.)121
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 .1.3گفتمان پايداری

2

با پذیرش این اصل بنيادین ا نظریه گفتما که گفتما  ،فضایی ب رگتر ا با است و
چگونگی کاربرد با را تعيين میکند ،میتوا این گونه جمعبندی کرد که ننچه را کده
عموماً با عنوا «ادبيات پایداری» ا ن یاد میشود ،برنیند گفتمانی به همين ندام اسدت.
به عبارت دیگر« ،ادبيات پایداری» محصول و نتيجه فضای ب رگتدری بده ندام «گفتمدا
پایداری» است و این گفتما پایداری است که با  ،محتوا و جهت ادبيات پایدداری را
تعيين میکند.
دال پایداری ا چنا انای مفهومی و استعداد معنایی برخوردار است کده توانسدته در
بسترهای گفتمانی گوناگو  ،مدلولهای متفاوتی را به خود اختصداص دهدد .هدر چندد
ناددا فهددم سياسددی روشددن ا ایددن اصددطالح ،بيشددتر مربددوط بدده ادبيددات مشددروطه
است(صرفی ،1303،ص )211 .و کاربرد ن به مثابه برابرنهادی برای اصطالح «مقاومت»
در ادبيات عربی معاصر است 3؛ و بعدها به ادبيات جها ني تسدرّی یافدت؛ امدا مفهدوم
پایداری ،یکی ا بنمایه های اساسی فرهنگ و تمدّ ایرانی است کده پيشدينهای دیرینده
دارد ،به گونهای که جریا ها ،نثار و چهرههای مبار گوناگونی را در این عرصه میتوا
معرفی کرد .بر این اساس ،پایداری «در حکم فضایی به بیکرانگی تاریخ فرهنگ و هندر
ایرا است که انواع میتلف ادبی در این فضا رشد کردهاند؛ در هوای پاک و فرحبیدب
ن نفس کشيدهاند؛ به مناسبتهای میتلف در ن سر و تن شستهاند و ندگی و حيداتی
شایسته یافتهاند»(صرفی ،1303،ص .)210 .در نگاهی گسدتردهتدر ،پایدداری و مقاومدت
«مفهوم مطلقی است که به پدیدههای میتلف تعلّق میگيدرد و بده ن هدا رندگ و بدو و
سایهروشنهای معنایی خاصّ میبیشدد .گداه مقاومدت و پایدداری در مينده سياسدت
جلوهگر مدی شدود و گداه خدود را در بسدتر مسدایل اجتمداعی و فرهنگدی بده نمدایب
میگذارد»(صرفی ،1303،ص.)213 .
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باید توجه داشت که «در بطن مفهوم پایداری نوعی اعتراض نهفته اسدت»(چهرقدانی،
 ،1302ص )3 .و عنصر بنيادین در این مفهوم ،نفی است؛ توضديحاً ایدن کده «شداعر یدا
نویسنده مقاومت پيب ا هر اقدامی در مقام نفی است و به چي ی «نه» مدیگویدد .ایدن
نفی ،نه و اعتراض میتواند متعلَّقهای گونداگونی بپدذیرد و بدر اسداس ایدن متعلَّدقهدا،
میتوا برای ادبيات پایداری سطوح میتلفی را ترسيم کرد .در الیده نیسدت ا مفهدوم
ادب و هنر پایداری ،نه به واقعيت موجود گفته مدیشدود .مقصدود ا واقعيدت موجدود،
طبيعت و دنيایی است که هنرمند را احاطه کرده و به دالیل متعدد ،مطلوب او نيسدت و
نسبت به ن اعتراض دارد .در الیه دیگر ا این مفهوم ،متعلَّق نفدی ،هدر ندوع انحدراف،
بیعدالتی و نلودگی؛ اعم ا اجتماعی ،سياسی ،اخالقی ،مذهبی و  ...اسدت کده هنرمندد
پيرامو خویب مشاهده میکند و ن را برنمیتابد و سرانجام در سدطح سدوم ا مفهدوم
مقاومت ،نفی و اعتراض نسبت به استبداد داخلدی و عدوارض ن  ،یدا هجمده و تجداو
خارجی و تبعات ن صدورت مدیگيدرد»(چهرقدانی ،1302،ص .)3 .بده عبدارتی دیگدر،
پایداری «نوعی ایستادگی در برابر همه ن چي هدایی اسدت کده ندمدی ن هدا را ناپسدند
میشمارد و میخواهد ا

ندگی خود خارج سدا د .در ایدن مفهدوم ،پایدداری مسدتل م

مبار ه و درگيری به شکلهای میتلف بانی ،فکری و گداه مسدلحانه اسدت»(صدرفی،
 ،1303ص.)213 .
بیب قابل توجهی ا این مبار ات در بستر با منعکس و محقق شده است و هما
گونه که اشاره شد با عنوا ادبيات پایداری ا ن ها یاد شده است .بر ایدن اسداس ،بایدد
توجه داشت که در بستر با است که میتوا نظامات معنایی گفتما هدای میتلدف را
مشاهده کرد .در همين بسدتر اسدت کده بدر اسداس دیددگاه فوکدو ،هدر نظدام قددرتی،
«رژیم حقيقت» خاصّ خویب را مینفریند و متو فرهنگی و ادبی هر دوره یا متدأثر ا
ایددن رژیدددم هسدددتند و ن را قددوام مدددیبیشدددند ،و یددا سدددودای دگرگدددونی ن را
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دارند)Foucault, 1972, pp. 78-134(.؛ به عبارت دیگر ،یا همسو با دستگاه هيمنده و
هژمونی حاکم هستند ،یا در تقابل و تضاد با ن .
بر اساس نظریه گفتما  ،همه امور اجتماعی به مثابه ساختهای گفتمانی ،قابدل فهدم
هستند و میتوا برداشت و تحليلی گفتمانی ا ن ها ارایه داد .بر اساس ایدن رویکدرد،
جها اجتماعی محصول گفتما است که در قالب معنا ساخته میشود؛ بنابراین بر نقب
با در با نمایی و ني ایجاد واقعيت اجتمداعی تأکيدد دارد .بدر ایدن اسداس ،تغييدر در
گفتما  ،تغيير در جها اجتماعی را به همراه خواهد داشت و ن اع گفتمانی بده تغييدر و
با توليد واقعيت اجتماعی منجر میشود(.حسينی اده ،1333 ،ص.)132 .
بر اساس این اصل بنيادین در نظریه گفتما که «هدر پدیدده اجتمداعی بدرای معندادار
شد باید گفتمانی شود و در چارچوب گفتما خاصّی قرار گيرد»(هوارث ،1311 ،ص.
 ،)3پدیده اجتماعی «اعتراضات» موجود در دیوا حدافظ در تقابدل بدا هژمدونی شدبکه
معنایی گفتما استعالیی وقت ،ذیل چارچوب نظری و شبکه معنایی گفتما پایدداری و
مقاومت قابل تبيين است.
 .3.3نشانهشناسي گفتماني

برای تحليل گفتمانی ا ليات حدافظ ا منظدر ادبيدات پایدداری ،بدا اسدتفاده ا الگدوی
نشانهشناسی گفتمانی سلطانی ،به ترتيب سه مرحله پيشنهاد میگدردد .نیسدت؛ تحليدل
نظام نشانهای متن .پس ا ن در مرحله دوم ،تحليل بينامتنی است و مرحله سوم تحليدل
در ارتباط با بافت متن خواهد بود .این سه سطح تحليل به شکل یر قابل ترسيم است:
شيوهها و مراحل سهگانه نشانهشناسیگفتمانی (بر اساس الگوی سلطانی):
تحليل بافتي

تحليل بينامتني

تحليل متني
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 . 1.3نظمهای گفتماني

باید توجه داشت که «ارتباط گفتما بدا واقعيدت ،ارتبداطی دیالکتيدك اسدت؛ چدرا کده
ال امات و اقتضائات تارییی ،اجتماعی و فرهنگی میتواندد ندوع خاصّدی ا گفتمدا را
مطالبه و ن را حاکم کند؛ بنابراین گفتما ها بر مطالبات و ال امات اجتمداعی و سياسدی
جامعه و ني کاستیهایی که گفتما حاکم دچار ن شدهاند ،نظدام معندایی خدود را بدا
ساخته و ن را به عنوا نظامی کارنمد و توانمند در برو رفت ا مشکالت جامعه ارایده
می دهند»(مقدمی ،1301،ص .)03 .با کمی تامّل در تاریخ اجتماعی و سياسدی فدارس و
بویژه شيرا در قر هشتم ،صرف نظر ا نظمهای گفتمانی دیگری که در مدتن وجدود
دارد ،چهار خردهگفتما اصلی در متن ،به شرح یر هستند:
 .1.4.3خردهگفتمان شريعتمدار حاكم

خردهگفتما مسلّط حاکميّتی وقت ،متّکی است به دو گفتما الف؛ «شریعت» با رویکرد
فقاهتی مبتنی بر کالم اشعری که فقيه در ن در مرکد قددرت اسدت و ب؛ «طریقدت»
(تص دوّف رسددمی -خانقدداهی) کدده صددوفی در ن محورّیددت دارد .کددارگ ارا گفتمددا
شریعتمدار؛ اعم ا قاضی ،امام و واعظ؛ و نهاد دربار ،در مقام قددرت سياسدی ،شدامل
حاکم ،سلطا  ،ملك ،و یر ،محتسب و شحنه ،مشروعيّت خود را وامددار نطدام فقداهتی
عصر و قرائت برنمده ا ن هستند .این رویکرد اقتدارگرایانده ،بده سديادت ،سدروری و
مشیصاً نقبنفرینی تودههای مردم در عرصه عمل اجتماعی -سياسی وقعی نمینهدد و
هم واره فهم خاصّ خود را ا دین ،دنيا ،انسا و ن ادی او بر ننا تحميدل مدیکندد .بده
عبارت دیگر ،ا منظر حاکميّت دینی وقدت ،دیدن ،دنيدا ،انسدا و ن ادی ،دالهدایی بدا
مدلوالت مشیص و ثابت هستند و تودهها حق هيچگونه دخل و تصرّف در نظام معانی
و مدلولی ن ها ندارند و نمیتوانند مدلوالت دیگری را بده ن هدا منتسدب کنندد .بیدب
قابل توجهی ا کوشبهای ن ادیخواهانده حدافظ در تقابدل بنيدادین بدا هژمدونی ایدن
رویکرد اقتدارگرا است.
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 .1.1.3خردهگفتمان تصوّف رسمي -خانقاهي

تصوّف رسمی در قالب «گفتما صوفيانه ،ا سالها پيب بده شدکل یدك نهداد رسدمی
فراگير بدل شده است .خانقاه چونا یك نهاد رسمی ،پایگداه اجتمداعی پدر نفدوذی در
ميا درباریا و علمای رسمی و تودههای مردم دارد؛ به گونهای که نظام علم رسدمی و
مدرسه بدا نیدينهدای خانقداه گدره خدورده اسدت»(فتدوحی ،1302،ص .)3 .بده اسدتناد
گ ارشات متعدد تارییی و ادبی ،ا قر ششم بده بعدد و بدویژه در قدر هشدتم ،نظدام
تصوّف رسمی؛ اعم ا صومعه ،خانقاه ،خرقه ،خرقهپوشدا  ،صدوفی و اهدد ،ا طریدق
اعتدال خارج شده؛ به گونهای که بیب قابل تدوجهی ا انحرافدات عقيددتی جامعده ن
رو گددارا در ارتبدداط بددا کددارکرد انحرافددی ن هددا اسددت .عمددده اعتراضددات مصددلحا
دینی -اجتماعی همچو حافظ ،در مواجهده بدا ایدن گونده رفتارهدای انحرافدی اسدت.
خردهگفتما تصوّف -خانقاهی در این دوره در تعامل کامل با حاکميّت وقت و همسدو
با ن  ،در عرصههای مذهبی ،سياسی و اجتماعی حضوری فعّال دارد.
.3.4.3خردهگفتمان پايداری

مطالعات بينامتنی بر این ادعا صحّه خواهد گذاشت که خردهگفتما پایداری ا قدر هدا
پيب ،در ترا یدك جریدا فعّدال و پویدا بده اشدکال گونداگو  ،در تقابدل بدا نظامدات
اقتدددارگرای حدداکم ،حضددور فعّددال دارد .ایددن خددردهگفتمددا  ،عمومدداً در تقابددل بددا
خردهگفتما های حاکميّتی و تصوّف رسمی است 1.در این دوره «عبيد اکانی ني همين
نظامهای قدرت را نشانه میرفت ،و در کنار شعر حافظ یك جریدا ضدد قددرت را در
ادبيات قر هشتم پدید نورد»(فتوحی ،1302،ص.)12 .
 .4.4.3خردهگفتمان عرفان

اگر تصوّف اهدانه رسمی را که مقيّد به شعائر و ظواهر است و برنیند ن صدوفیگدری
است و ا مدتها قبل دچار انحرافات بنيادین شده است ،به پوست یدا پوسدته طریقدت
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تشبيه کنيم ،عرفا یا هما تصوّف عاشقانه را باید مغ طریقت بده شدمار نورد .حدافظ
«ن پوسته و پوست سیت دست و پا گير را رها کرده و «سلطنت فقر» را نه با نذورات
و موقوفات عریض و طویل خانقاههدا ،بلکده بده مددد «تدوانگری دل» بده دسدت نورده
است»(خرمشاهی ،1311،ج  ،1ص .)11 .او «نهادهای صدوفيانه رسدمی چدو خرقده و
خانقاه و پير و پيروی و سلوک رسمی و ادّعای کشف و کرامدات و شدطح و طامدات را
نمیپذیرد»(خرمشاهی ،1311 ،ص .)20 .هر چند این نوع نگداه متعدالی بده طریقدت در
ترا یك خرده گفتما  ،پيب ا حافظ ني وجود داشته است ،اما با نمایی ن در دیوا او
ني قابل توجه است .حافظ در تبيين وجه نرمانی و مطلوب خود ا دین ،دنيدا ،انسدا و
ن ادی های او ،بيشترین بهره را ا نظام معنایی عرفا داشته اسدت .بدا توجده بده قدراین
متنی ،خردهگفتما پایداری در تعامل با خرده گفتما عرفا اسدت .نظدمهدای گفتمدانی
حاکم بر دیوا حافظ را به شکل یر میتوا معرفی کرد:
نظمهای گفتمانی در دیوان غزليات حافظ:

خردهگفتما
حاکميّت

خردهگفتما
پایداری

خردهگفتما
تصوّف رسمی

خردهگفتما
عرفان

 .5تجزيه و تحليل دادهها
 .1.5تحليل متني

بر اساس الگوی پيشنهادی ،اولين مرحله تحليل گفتمانی اثر ،تحليل عناصر و نظدامهدای
نشانهشناختی ن است .این مرحله ،ا ننجا که روایی دو مرحله دیگر تحليل وابسدته بده
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ن است ،ا اهميّت بس ایی برخوردار است .به دليل تنوّع ،تکثّر و پيچيددگی نظدامهدای
نشانهشناختی متن ،امکا تحليل همه ن ها در یك مقاله وجود ندارد و ا سویی دیگدر،
پرداختن به یکی ا ن ها ،منوط به چشمپوشی ا تبيين دیگری خواهد بدود .بده عبدارت
دیگر در صورت تحليل نظام نشانهشناختی بدا مدتن ،ا تحليدل نظدام نشدانهشدناختی
تصویر و موسيقی ن با میمانيم و بالعکس.
ا ننجا که اتّکاء به هر کدام ا این تحليلها کارایی ال م را ندارد ،در این مقاله تدالش
شده است تا با تمرک بر تحليل نظامهای نشانهشناختی متن ،در پی شناسدایی هددفی یدا
اهدافی باشيم که این نظامهای نشانهای برای ن بهکار رفتهاند .ا مهمترین ایدن اهدداف
میتوا به با نمایی هویتها و شیصيتپردا ی اشاره کرد .مقولههایی کده بیدب قابدل
توجهی ا نظامهای نشانهشناختی متن ،حول ن ها ساما یافته است .ایدن ظرفيّدت مهدم
در دیوا ا ليات حافظ ،به شکل کامالً هنرمندانهای به کار گرفته شده است؛ به گونهای
که بر اساس ن میتوا ضمن تحليل و تبيين مينههای اجتمداعی ،فرهنگدی و سياسدی
توليد متن ،چهره واقعی نظامهای گفتمانی موجود در متن را بوضوح مشاهده کدرد .اگدر
چه عناصر میتلف این تصاویر در سرتاسر متن ا ليات پراکنده است ،امدا بدا کندار هدم
قرار داد قطعات متکثر ن  ،میتدوا بده تصدویر نسدبتاً جدامعی ا نظدمهدای گفتمدانی
موجود؛ بویژه گفتما بنيادگرای حاکم دست یافت.
 .1.1.5بازنمايي هويت فردی

اولين گام در تحليل هویت ،بررسی با نمایی هویت فردی است .ا ننجدا کده در بیدب
با نمایی هویت طبقاتی ،به طور مشیص به با نمایی ویژگدیهدای هدویتی چهدرههدای
شاخصی ا حاکما وقت همچو امير مبار الدین محمدد ،قطدب الددّین شداه محمدود،
سلطا

ینالعابدین و پيرحسين پرداخته شده است ،در این بیب ،ا پرداختن به مقولده

با نمایی هویت فردی چشمپوشی میشود .بنابراین در اولين گام ،مقوله با نمایی هویت
طبقات و پایگاههای مذهبی -سياسی موجود در متن مورد بررسی قرار خواهدد گرفدت.
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بدیهی است که پس ا تبيين هویت طبقات موجود در متن ،میتوا به هویت گفتمدانی
ن ها دست یافت .بر این اساس برای تحليل متنی اثر میتوا دو مرحله یر را به ترتيب
انجام داد:
 .2.1.5بازنمايي هويت طبقاتي

بر اساس نظریه الکالئو و موف ،برای تبيين ویژگیهای هویتی هر طبقه ،مدیتدوا ن را
به مثابه یك دال مرک ی به شدمار نورد و پدس ا ن در جسدتجوی دالهدایی بدود کده
درصدد تعریف این دال مرک ی هستند .این گونه دالها را که هدف ن هدا ،تعریدف دال
مرک ی است ،مدیتدوا دال ار شدی ناميد(سدلطانی ،1303،ص .)13 .دالهدای ار شدی
میتوانند ا هر گونه نظام نشانهای باشند؛ اعم ا

با  ،تصویر ،کنب یا ننچه که معندایی

یا ویژگیای را به دال مرک ی پيوند میدهد(سلطانی ،1303،ص.)13 .
ا مهمترین طبقات و هویتهای مذهبی -سياسدی مدرتبط بدا گفتمدا شدریعتمددار
حاکم که در متن اثر با نمایی شدهاند ،میتوا بده طبقدات دیندی :فقهدا ( دانشدمندا ،
عالما ) ،واعظا  ،قضات ،اماما  ،ملكالحاج ،و طبقدات سياسدی مانندد حداکم ،سدلطا ،
ملك ،و یر ،محتسب و شحنه اشاره کرد .با مراجعه به متن ا ليات حدافظ و شناسدایی
دالهای ار شی مرتبط با هر یك ا این طبقات و مدلوالت منتسب بده ن هدا ،مدیتدوا
ویژگیهای هویتی ن ها را استیراج کرد .هما گونه که پيب ا این گفتده شدد ،عمدده
این گونه کوشبهای گفتمانی با هدف تأثيرگذاری بر ذهن سوژه و نتيجتاً ايریّتسا ی
و مشروعيّت دایی ا گفتما حاکم صورت گرفته است .در یر بدا توجده بده دالهدای
ار شی موجود در دیوا ا ليات ،به ترتيب ،با نمایی طبقه حاکما  ،محتسبا و واعظا
مورد بررسی قرار گرفته است:
 .1بازنمایی طبقه سياسی -اجتماعی «حکّام» (= سلطان /ملک /پادشاه) :با توجده بده
معرفی طبقه «حکّام» به مثابه دال مرک ی ،برخی ا دالهای ار شی منتسب بده ایدن طبقده،
به شرح یر است:
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شماره

مدلول

دال ارزشی

1

پرهي ا مصاحبت با ن ها232/3/

به دالیل گوناگونی که در سرتاسدر اثدر ذکدر شدده
است ،ار ش مصاحبت ندارند.

2

ظالم و بی مروّت 121/3 ،232 /3 /؛ 313 /3

رفتارهای ظالمانه دارند؛ رحم و مروّتی ندارند.

دشمن مردم 322/1/

با تودههای مردم دشمنی دارند.

3

سفّاک31/3 /

رو گار حکمرانی ن ها توام با خدونری ی و قتدل و
کشتار است.

4

مستبد211/ 3/؛

برای عشق( ن ادی ) و عشاق ( ن ادیخواهدا )
اعتباری قایدل نيسدتند؛ گدرایبهدای اقتدارگرایانده
دارند ،مستبدانه رفتار میکنند.

5

م وّر و ریاکار211 /11 ،211/2/؛ 202/1؛ 122/2؛ 22/11؛
212/2

اهل ت ویر و ریا هستند.

6

درواگو و متقلّب211/3 /

اهل تقلّب و درواگویی هستند .حاصل رفتارهدای
ن ها ج تقلّب و دروغ چي دیگری نيست.

7

اير شفّاف و پنها کار 211/1/

شفافيّت در رفتارها و کردارهای ن ها وجود ندارد.

8

اير قابل اتّکاء211 /0 /

اير قابل اتّکاء برای تودههای مظلوم هستند و باور
به بهرهمندی ا ن ها خيال باطلی بيب نيست.

9

قدرت طلب ،جاه طلب 311/2/؛ 113/3

11

فاسق 113/3 /

صحبت حکّام ظلمت شب یلداست

عضو طبقه حاکمده هسدتند و رفتارهدای
طلبانه دارند.

جداه-

رفتارهای فاسقانه دارند و عمالً بی دین هستند!

نور خورشيد جوی بو که برنید/

232/3

با مطالعه دالهای ار شی مرتبط با طبقه «حکّام» در متن ،اطالعات قابل توجهی ا این
طبقه به دست مینید .بر اساس دادههای جدول بداال ،طبقده «حکّدام» کده در رأس هدرم
قدرت سياسی حاکميّت قرار دارند و مستظهر به تأیيدد نظدام فقداهتی وقدت هسدتند ،ا
طبقات بانفوذ جامعه رو گار شداعر بده شدمار مدیروندد و ا پایگداه اجتمداعی بداالیی
برخوردارند .حافظ ،به استثناء چند مورد ا حکمرانا ممدوح خود که عموماً مجدذوب
برخی ا ویژگیهای شیصيتی ن ها شده است و البته الگوی حکمرانی ن ها ني تفاوت
ماهوی چندانی با دیگر حاکما سفّاک رو گار او ندارد ،الگوی االب حکمرانی وقت را
نمیپذیرد و به مقابله معنایی با ن برخاسته است.

935

نشانهشناسي گفتماني ادبيات پايداری در غزليات حافظ ( احمد توانايي و همكاران)

گویا اندیشمندی همچو او بیوبی دریافته است که «پيبنيا سداختن جامعدهای کده
باید منتظرا ن را بسا ند تا امام عصر (عدج) بر پایه ن ظهور ،و شهر عدل مهدوی را بندا
کند ،ایجاد نظام حکمرانی و حاکميّتی مطلوب است»(ظفری ،پدور عد ت ،ذوالفقدار اده،
همددایو  ،1302 ،ص .)13 .در دیددوا ا ليددات او در مددوردی خدداصّ بدده ایددن الگددوی
حاکميّتی مطلوب که علیالظاهر صبغهای شيعی ني دارد ،اشاره شده است .در بيت:
کجاست صوفی دجّال فعل ملحد شکل

بگو بسو که مهدی دین پناه رسيد/

232 /6

هر چند مراد حافظ ا «مهدی دینپناه» ممددوح خدود ،شداه منصدور ،بدرادر ادة شداه
شجاع و برادر شاه یحيی ،واپسين پادشاه نل مظفراست؛ اما نکته قابل تامّل ،پيرو فرضديّه
ناا ین مقاله ،این است که تصور میشود در این تشبيه ،شاعر تالش مدیکندد ،فدارغ ا
سيطره نظام معنایی گفتما حاکم و البته نااميد ا الگوی حکمرانی ن ها ،به شدکل ايدر
مستقيم ،الگوی نهایی حکمرانی مطلدوب خدود را معرفدی و ن را بده امدام عصدر

(عدج)

منتسب دارد .قرائن متنی ،قرائت شيعی ا این بيت را به ذهن متبادر میسا د 2.بر اساس
نشانهشناسی گفتمانی ،ساختار این تشبيه به گونهای است که پس مينه فکدری حدافظ را
که گویا هما تعلّق خاطر به نظام معنایی تشيّع است ،هویدا میسا د .بر اساس بررسدی
تاریخ سياسی -اجتماعی این عصرکه در نثار متعددی ارایه شده است ،میتوا گفت که
در این دوره سياه؛ بویژه «دورا شب ساله حکومت امير مبار الدین محمدد و همچندين
دورا شب ساله بعد ا مرگ شاه شجاع»(اسدالمی ندوشدن ،1313،ص ،)203 .بدا یدك
قرائت متصلّب مذهبی ،برنمده ا مبانی کالم اشعری مواجه هسدتيم کده کدار را بدر روح
ن ادییواه ایرانی دشوار کرده است و موجبات مقاومدت ،پایدداری و نهایتداً مبدار ه او را
فراهم ساخته است .در این اثر ،عمده رویکردهای اقتدارگرایانه گفتما حاکم در شيوه و
نوع حکمرانی افرادی همچو قطب الدّین شاه محمود ،سلطا
و بویژه امير مبار الدین محمد متبلور شده است .دورا

ینالعابدین ،پيرحسدين

عامت ن ها مصادف اسدت بدا

انسداد فرهنگی و سياسی؛ الگوی رایجی ا حکمرانی که به استناد متو تارییی و ادبی،
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کمابيب ،نه تنها در این عصر که پيب ا این عصر ني  ،در فدارس و دیگدر نقداط ایدرا
جاری است.
به طور مشیص ،بیب قابل توجهی ا اعتراضدات و انتقدادات حدافظ متوجده شديوه
حکمرانی امير مبار الدین ،این حاکم سفّاک و ریاکار است .او که در دیوا حافظ عموماً
«محتسددب» و در مددواردی «صددوفی» ناميددده مددیشددود ،ا منفددورترین چهددرههددای
سياسی -مذهبی رو گار شاعر است .اکثر دالهای منفی موجود در مدتن اثدر ،مدرتبط بدا
«محتسب» و در مواردی «صوفی» ،به این حاکم مستبد منتسب است.
در این دوره «همسویی سلطنت با شریعت ،بویژه در دربدار اميدر مبار الددین ،کدامالً
مشروعيّت و اقتدار مییابد .ایدئولوژی یا نظام قدرت ،ا یك سو بدا گد ینب مجموعده
نشانهها و واژگانی خاص« ،شکل سین» خویب را مفصلبندی میکند ،و با ا ن سدو
همين شکل سین (گفتما و نطام نشانهشناختی) ،خود ،شکلدهنده ایددئولوژی مسدلّط
میشود و به اب ار مر بندی و قدرت بدل میگدردد .ایددئولوژی سياسدی -شدرعی اميدر
مبار الدین بانی دارد اقتدار گرا ،محدودیتسا و تهدیدکننده»(فتوحی ،1302،ص.)2 .
به روایت دالهای ار شی موجود در متن اثر ،هيچ نشانه روشنی که بيانگر دیندداری و
مشیصاً مذهبی بود حکمرانانی ا این دست باشد ،وجود ندارد .ن ها م وّرانده تظداهر
به دینداری میکنند و قوانين سیتی برای مثال ،در مقابله با بادهنوشی وضع کدردهاندد و
دیگرا را؛ یعنی تودههای مردم را تع یر میکردند ،امدا خدود مرتکدب ن مدیشددند .ا
اموال اوقاف استفاده نامشروع دارند و مشیصاً شدبههخدوار و حدرامخدوار هسدتند .بده
پشتوانه نظام فقاهتی وقت و همچندين قرائدتهدای انحرافدی برنمدده ا ن  ،ن ادیهدای
عمومی مردم را برنمیتابندد و مسدتبدانه ،اعتبداری بدرای ن ادی و ن ادیخواهدا قائدل
نيستند .شفافيّت در رفتارها و کردارهای ن ها وجود ندارد .پنها کدار هسدتند و حاصدل
رفتارهای ن ها ج تقلّب و دروغ چي دیگری نيست .بهطور شدگفتنوری ،هديچ گونده
دال ار شی که نشا دهنده مسلما بود ن ها باشد در متن دیده نمیشود .بنابراین ،باور
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به بهرهمندی ا رفتارها و رژیم حقيقت برنمده ا مبانی عقيدتی ن ها ،خيال باطلی بديب
نيست ،و نتيجتاً اير قابل اتّکاء برای تودههای مظلوم هستند.
بازنمایی هویتی -گفتمانی طبقه سياسی -اجتماعی «حاکمان» در دیوان غزليات حافظ:
سفّاك
درواگو

متظاهر به
دینداری

طبقه

پنها کار

متقلّب

حاکمان

مستبد

جاه طلب

مکّار

 .2بازنمایی طبقه سياسی -اجتماعی «محتسبان» :با توجه به معرفی طبقده «محتسدبا »
به مثابه دال مرک ی ،برخی ا دالهای ار شی منتسب به این طبقه ،به شرح یر است:
شماره

مدلول

دال ارزشی

1

نظارتهای شدید اجتماعی و فرهنگی دارند 31/1 /

عضددو طبقدده حاکمدده هسددتند و گددرایبهددای
اقتدارگرایانه دارند.

2

بادهخوار و مجوّ ن 231/2 ،32/2 /

اير دینی /مذهبی هستند.

3

متظاهر به دینداری122 /2 /

در ظاهر اهل مذهب و دین مینمایند؛ اما عمدال
اینگونه نيستند!

3

شادی تودههای مردم را برنمیتابند 121 / 3 /

منافی ن ادیهای عمومی تودههای مردم هستند.

1

فاسق 113 /3 /

گرایب به فسق دارند و عمال بی دین هستند.

2

منافق و فریبکار113 /3 /

فراخدددور شدددرایط ،منافقانددده تغييدددر هویدددت

1

م وّر و ریاکار202/1 /؛ 211/11؛ 122/2؛ 22/11

اهل ریا و ت ویر هستند .رفتارهای م وّرانه دارند.

3

روابط خاصّی با واعظا دارند 223/3 ،12/2 /

دارای مناسبات سوگيرانه با واعظا هستند.

میدهند.
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اطالعات به دست نمده ا طبقه اجتماعی -سياسی محتسدبا نيد قابدل توجده اسدت.
هما گونه که ذکر شد ،هر چند در مواردی مدراد ا محتسدب ،اميدر مبار الددین حداکم
مستبد وقت است؛ اما در مجموع میتوا گفت که محتسبا نيد ا کدارگ ارا بدا نفدوذ
گفتما بنيادگرای حاکم هستند که در ظاهر اهل مدذهب و دیدن مدینمایندد؛ امدا عمدالً
اینگونه نيستند و م وّرانه گرایب به فسق و فجور دارند .به روایت متن ،ن ها همگام بدا
انقالبات مانه و فراخور شرایط ،فریبکارانه ،تغيير هویت میدهند و جاهطلبانده سدودای
ارتقاء مقام دارند .روابط خاصّی با طبقه واعظا دارند و سوگيرانه رفتاهای انحرافی ننا
را نادیده میگيرند .در مقابل بر تودههای مردم سیت مدیگيرندد و ن ادیهدای عمدومی
ن ها را برنمیتابند.
بازنمایی هویتی -گفتمانی طبقه سياسی -اجتماعی «محتسبان» در دیوان غزليات حافظ:
منافق
بی دین

فریبکار

فاسق

طبقه

جاه طلب

محتسبان

مستبد

ریاکار
حرامخوار

 .3بازنمایی طبقه سياسی -اجتماعی «واعظان» :با توجه به معرفدی طبقده «واعظدا » بده
مثابه دال مرک ی ،برخی ا دالهای ار شی منتسب به این طبقه ،به شرح یر است:
شماره

دال ارزشی

مدلول

1

متموّل 100 /3 /

عضو طبقات مرفّه جامعه هستند.

2

متقلّب و دالکار 100 / 3 /

اهل دال و تقلّب و فریب هستند .صادق نيستند.
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3

اهل سالوس و ریا 331/1 ،221/1/

رفتارهای ریاکارانه دارند.

4

با پادشاه ارتباط دوستانه و ویژه دارند 223 3 /

ا پشتوانه حاکميّتی برخوردار هستند.

5

روابط خاصّی با محتسبا دارند 223 /3 /؛ 12/2

دارای مناسبات ویژه با محتسبا هستند.

6

بویی ا حق نشنيدهاند 312 /3 /

نشانهای ا مسلمانی درن ها نيست.

7

صنعتپردا 131/3 /

سینا تصنّعی ،ساختگی و بیپایه میگویند!

8

پنها کار100 /1/

شفافيّت در کارهای ن ها نيست.

9

بی عمل 303 / 1 /

واعظ بیعمل هستند.

11

نامسلما 221 /1 /

متظاهر به دینداری هستند؛ امدا تدا ریدا ور ندد و
سالوس ،مسلما نشوند!

11

جلوهگر و شاهد با 313 /2 /

انحرافات اخالقی دارند.

بر اساس دالهای ار شی گ ارش شده در متن ،واعظا عضو طبقه باال و مرفّه جامعده
و ا جایگاه سياسی -اجتماعی مناسبی برخوردار هستند .به علدت ارتبداط بدا حداکم ،ا
پشتوانه حاکميّتی بهرهمندند .روابط خاصّی با محتسبا دارند و ا حمایتهای ن هدا در
پنها نگه داشتن رفتارهای انحرافی خود ،برخوردارندد .در مدتن ،هديچ دال ار شدی کده
بيانگر مسلما بود ن ها باشد دیده نمیشود .اگدر چده تظداهر بده اخدالق و دیندداری
میکنند ،اما در عمل «بویی ا حق نشنيدهاند» .پنها کدار هسدتند و فریبکدار« ،چدو بده
خلوت میروند ،ن کار دیگر میکنند» .اهل سالوس و ریا هستند و متقلّب و دالکدار و
بیعمل.
بازنمایی هویتی -گفتمانی طبقه سياسی -اجتماعی «واعظان» در دیوان غزليات حافظ:
متموّل
شاهدباز

فریبکار

پنهانکار

طبقه

زبان باز

واعظان

متقلّب

ریاکار
بی عمل
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 3.1.5از هويت طبقاتي به هويت گفتماني

هما گونه که اشاره شد هویدتهدای دیندی ،سياسدی مدرتبط بدا گفتمدا حداکم ،دارای
ویژگیهایی هستند که میتوا در مجموع ن ها را در یك طبقه اجتمداعی قدرار داد .بدر
اساس این ویژگیها ،ن ها در طبقه باالی اجتماع جای میگيرند .بدر اسداس منطدق هدم
ار ی میتوا به ویژگیهایی پرداخت که در متن ا ليات به این طبقده دیندی -سياسدی
نسبت داده شده است .در مجموع ا کنار هم قرار داد این ویژگیها با نمدایی یدر بده
دست مینید:
بازنمایی هویتی «گفتمان شریعتمدار حاکم» در دیوان غزليات حافظ:
متموّل
فریبکار

پنها کار

فاسد

گفتمان
حاکم

مستبد

متقلّب

ریاکار
بی عمل

قرار گرفتن هویتهای میتلف در یك طبقه اجتماعی به این معندی اسدت کده ن هدا
دارای ویژگیهای مشترکی هستند که تحليل و بررسی ن ها میتواندد بده تبيدين هویدت
گفتمانی ن ها بيانجامد .با نمایی هویتی طبقه حاکمه در متن به گونهای است کده سدوژه
نتيجتاً به شناخت نسبتاً جامعی ا گفتما حاکم و کارگ ارا ن دست مییابد .موضدوع
بسيار مهمی که بدو تردید ا اهدداف گفتمدانی صداحب اثدر بدوده اسدت .بدر اسداس
نمودارهای فوق برای طبقه حاکمه متن ،میتوا چند ویژگی مشترک یافت :همده ن هدا
به اعتبار جایگاه حاکميّتی خود ،ا پایگداه اجتمداعی مناسدبی برخدوردار هسدتند .دارای
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مناصب رده باالی حاکميّت هستند و به تبع ن ا م ایای اقتصادی ویژهای بهرهمندندد و
عموماً مرفّه هستند .رفتارهای مستبدانه ن ها پشتوانه حاکميتّی دارد .اگر چه متظداهر بده
دینداری هستند؛ اما در عمل فریبکار ،درواگو ،حرامخدوار و پنهدا کدارانی هسدتند کده
م وّرانه دین را وسيلهای برای دستيابی به مطامع دنيایی خود قرار دادهاندد .در مسدلمانی
ن ها تردید شده است .توضيحاً این که هيچ نشانهای که دال بر مسلمانی ن ها باشدد در
سرتاسر متن وجود ندارد و هر چه هست بيانگر انحرافات اخالقدی ،تظداهر و ریاکداری
ن ها است.
حافظ در فرنیندد ايریّدتسدا ی و مشدروعيّت دایدی ا گفتمدا اقتددارگرای حداکم،
بهگونهای هنرمندانه عمل کرده است که بیب قابل توجهی ا همنشينی دالهای مدذموم
و منفی؛ اعم ا ریا ،دروغ ،پنها کاری ،فسداد ،حدرامخدواری ،جداهطلبدی ،اسدتبداد و ...
موجود در متن ا ليات ،منتسب به طبقه باالی جامعه و توسعاً کنشگرا گفتمدا حداکم
است .ا مهمترین پيامدهای تفسيری این همنشينی کده پایدداری ،مقاومدت و مبدار ه در
مقابل نظام معنایی گفتما حاکم و کنشدگرا ن را بدرای سدوژه توجيدهپدذیر مدیکندد،
میتوا به این موارد اشاره کرد:
الف؛ رژیم حقيقت بر نمده ا بنيادهای عقيدتی گفتما حداکم کده مبتندی بدر قرائدت
رادیکال و انحرافی ا دین مبين اسالم است ،اير قابل اتّکاء است و باور به بهدرهمنددی
ا ن  ،خيال باطلی بيب نيست!
ب؛ مسلمانی و دینداری کارگ ارا گفتما اقتدارگرای حداکم ،فریبدی بديب نيسدت؛
بنابراین نظام معنایی پيشنهادی ن ها قابل اعتماد نيست.
 . 2.5تحليل بينامتني

هر «متنی محصول روابط بينامتنی است و در ن نشانههایی میتوا یافدت کده خدود در
حکم یك متن هستند و در روابط چند بعدی با دیگر نشانهها قرار میگيرند؛ ا این رو،
شعر ني تنها یك متن نيست؛ بلکه با حضور چنين نشانههایی ،چندین متن در دل خدود
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دارد(».سجودی ،کاکهخانی ،1301،ص .)131 .با مالحظه این دیدگاه ،میتوا گفدت کده
«در سرتاسر دیوا حافظ یك بيت نمیتوا یافت که به اعتبار معنی و صورت بیسدابقه
مطلق باشد»(شفيعی کدکنی ،1302،ص)112 .؛ به عبارتی دیگر« ،حافظ وامدار یك یدك
شاعرا قبل ا خویب است؛ چه قدما و چه معاصدرانب»(شدفيعی کددکنی ،1302،ص.
.)111
بنابراین ننچه که در دیوا ا ليات او به مثابه نظام معنایی گفتما پایدداری ا ن یداد
میشود ،ميراث گرانبهایی است که محصول تدالشهدا و مشیصداً کردارهدای گفتمدانی
اندیشمندا پيب ا او است .با کمی تامّل در این اثر ،میتوا به بهدرهگيدری هنرمندانده
حافظ ا این ميراث گرانبها؛ یعنی نظام معنایی گفتمدا پایدداری پديب ا خدود ،دسدت
یافت.
هرگونه مبار ه فرهنگی ،اجتمداعی و سياسدی بددو تردیدد ا مجموعدهای ا پديب
فرضها ،مدلوالت و پشتوانههای نظری برخوردار است که در مجموع نظدام معندایی ن
را تشکيل میدهد .همين پشتوانه نظری به صورت دستورالعملی کارنمد ،دستمایه عمدل
کنشگرا ن خواهد شد .مطالعات بينامتنی بر اساس این پشتوانه نظدری ،تأیيدد خواهدد
کرد که حافظ ننچه را که در مبار ه فرهنگی -سياسی خدود اظهدار و اعمدال داشدته ،در
تداوم گفتما ریشهداری به نام «پایداری» است کده در قالدب ادبيدات پایدداری بدرو و
ظهور داشته است .با بررسی ویژگیها و مشیصات گفتما پایداری و به تبع ن ادبيات
پایداری پيب ا او ،درک این مهمّ دشوار نیواهد بود.
ا «بدیهی ترین جلوة بينامتنيّت ن است که یك متن به واسطة یك قطعه ،یك جمله
و حتی یك کلمه ،متن دیگری را تداعی کندد»(برکدت ،1330 ،ص .)111 .بایدد توجده
داشت که با مطالعات بينامتنی است که میتوانيم به فهم عميقتدری ا رابطده ميدا نظدم
گفتمانی متن با نثار رو گار شاعر و پيب ا او دست یابيم .بدر ایدن اسداس ،ا مطالعده
گفتما پایداری عصر حافظ و پيب ا او که در نثار اندیشمندانی همچو عبيد اکدانی،
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فردوسی ،ناصر خسرو ،خيام ،سنایی ،سعدی ،ابن یمدين ،سديفالددّین فرادانی ،عطدار،
مولوی و  ...تبلور یافته است ،صدای واحدی به گوش میرسد؛ به گوندهای کده مسدئله
اکثر این متو مشترک است و عموماً تداعیکننده دادادههدا و واکدنبهدای گفتمدانی
حافظ هستند .بر اساس اطالعات به دست نمدده ا ایدن گونده مطالعدات ،مدیتدوا تدا
حدودی جریا مبار ه فرهنگی نرم ن ها را در تقابل فرهنگدی ،سياسدی و اجتمداعی بدا
جهل ،خرافه ،انحرافات عقيدتی ،قرائتهای انحرافی ا دین و توسدعاً گفتمدا حداکم و
کنشگرا ن  ،در قالب گفتما پایداری ترسيم کرد.
با توجه به تقسيمبندیهایی که درباره انواع بينامتنيّت شده است ،میتوا نظام معندایی
مرتبط با گفتما پایداری موجود در دیوا ا ليات حافظ را ا نوع «بينامتنيّدت ضدمنی»
به شمار نورد 1.در این نوع ا بينامتنيّت منلف قصد پنهدا کدرد بينامتنيّدت را نددارد و
نشانههایی در متن بکار میبرد که با ن ها میتوا بينامتن را تشیيص داد؛ اما هديچ گداه
به صورت صریح بيا نمیگردد(نامور مطلق ،1332 ،صص  .)33-33بيندامتن پایدداری
در دیوا ا ليات حافظ ،ا جنس مضمو و معنا است که با هنرمندی صداحب اثدر بده
شکل گستردهای در سرتاسر متن تصویر شده است.

3

برنیند مطالعه نثار همعصر و پيب ا این اثر ،گ ارههدای متعدددی اسدت کده حداوی
اطالعات بينامتن قابل توجهی دربداره نظدم گفتمدانی حداکم؛ یعندی گفتمدا جبرگدرای
اشددعری اسددت .در ایددن نثددار ،طبقددات میتلددف برنمددده ا گفتمددا حدداکم ،بدده شددکل
روشنگرانهای با نمایی شدهاند .برای نمونه ا طبقه «قضات» میتوا یاد کدرد .در دیدوا
ا ليات حافظ به دالیل گوناگونی که امکا بررسی ن ها ا حوصله ایدن رسداله خدارج
است ،کمتر به دالهای مذموم مرتبط با طبقه قضات عصر اشاره شده اسدت .ا فحدوای
مورد یاد شده در متن ، 0میتوا این گونه استنباط کرد که علیالظاهر به علت خفقدا و
اختناق موجود ،امکا گفت و گو درباره این طبقه حاکميّتی وجود نداشته است .البته ،ا
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ن جا که قضات عصر عموماً ا ميا فقها انتیاب مدیشددند ،احتمداالً بتدوا مجموعده
دالهای ار شی منتسب به فقها را به گوندهای بده قضدات عصدر نيد منتسدب دانسدت.
با نمایی همين مقدار ا

وایای هویتی این طبقه اجتماعی ني مشروعيّت ن ها را در ن د

سوژه تحتالشعاع قرار داده است و چه بسا موجبات حاشديهراندی ن هدا را نيد فدراهم
ساخته است .بينامتن موجود ،مویّد واکنب اعتدراضنميد حدافظ نسدبت بده ایدن طبقده
اجتماعی است:
 .4بازنمایی طبقه سياسی -اجتماعی «قضات» در بينامتن :با بررسطي طبقطه «قضطات» بطه
مثابه دال مرکزي و دالهاي ارزشي مرتب با آن در بينامتن موجود ،اطالعطات زيطر بازنمطايي
شده است:
شماره
1

2

3

دال ارزشی
حيلهگر  /سديفالددین فرادانی ،دیدوا  .11 :بدی عمدل/

مدلول

مکّار هستند و رفتارهای م وّرانه دارند.

مرصادالعباد02 :
حرام خوار /سيفالدین فرادانی ،دیدوا 11 :؛ خواجدوی

«در اموال مواریث و ایتام تصرّف کنند»« /تصدرّف در

کرمانی ،دیوا  .313 :مرصادالعباد02 :

اوقاف بنا واجب نمایند» /مرصادالعباد

رشوه خدوار /سدعدی،کليات031 :؛ مثندوی/3 ، 331 /2 ،

«نيابددتهددا در والیددت بدده مددال و رشددوت دهددد و

 ،321؛ کليات ،جام جم ،111 :سيفالدین فراانی ،دیدوا :

خدمتکدار را متدولی کندد تدا رشدوتهدا سدتانند» ؛

 11؛ مرصادالعباد02 :

«کتابت سجالت و عقود انکحه به قباله دهدد و ا ن
مال و خدمتی ستاند» /مرصادالعباد

4

5

6

بی شرم  /سيفالددین فرادانی ،دیدوا  .11 :بدی داندب/

«بدده جهددل و هددوا کددار کنددد و ميددل و محابددا کنددد»/

مرصادالعباد02 :

مرصادالعباد

پوشاننده حق /مرصادالعباد02 :

«نذورات بردارند و باطلها را به حدق فدرا نمایندد و
حق را بپوشانند و باطل کنند».

حمایت ا نا اهال و مستاکله /مرصادالعباد02 :

«مناصددب و مسدداجد و مدددارس و خانقدداههددات بدده
علتها و ارضها و رشوتها به نا اهال و مستاکله
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دهند» /مرصادالعباد
7
8

9

11
11
12

بی تقوا و سوگير /مرصادالعباد02 :

«جانب خلق بر جانب خدای ترجيح نهد».

اهمال در دین /مرصادالعباد02 :

«کار احتساب مهمل گذارند» ؛ «کدار امدر معدروف و
نهی منکر مهمل گذارند»؛ «تقویت اهل دین نکنند».
«بيشتر قضا به خدمتی دهند نه به اهليّت ،به ضرورت

بدو اهليّت /مرصاد العباد322 :

هر که خدمتی دهد ،خدمتی گيرد».
شراب خدوار /حدافظ ،دیدوا 231/3 :؛ سدعدی ،کليدات:

رفتارهای انحرافی دارند.

021؛ خواجوی کرمانی ،دیوا 313 :
تضييع حقّ الناس /مرصادالعباد02 :

«در ابطال حقوق کوشند».

فاسق /اوحدی ،جام جم :کليات ،جام جم111 :؛ مثنوی،

رفتارهای انحرافی دارند.

1222 /2

بازنمایی هویتی -گفتمانی طبقه سياسی -اجتماعی «قضات» در بينامتن:
رشوه
خوار

ریاكار

فاسد
نااهل

مكّار
فاسق

طبقه قضات
سوگير

بيشرم

حرامخوار

بيدانش
پوشاننده
حق

بيتقوا
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 .3.5تحليل بافتي

تحليل بافتی ،سومين مرحلده نشدانهشناسدی گفتمدانی اثدر ،عبدارت اسدت ا قدرار داد
درو مایه و نظامهای گفتمانی به دست نمده ا متن در بافت اجتماعی کال تر .بر اساس
نظریه الکالئو و موف «گفتما ها همدواره بده واسدطه سدا و کارهدای معندایی بدر سدر
تصاحب افکار عمومی با هم در حال رقابتند و بقيه تحدوالت اجتمداعی تدابع منا عدات
معنایی هستند»(سلطانی ،1333،ص )121 .بر این اساس برای فهم بهتدر نثدار ادبدی نيدا
است که ن ها را در سایه منا عات کال اجتماعی وقت مورد بررسی قرار داد.
باید توجه داشت که «هر نشانه نه تنها با دیگر نشانههای مدتن همدراه اسدت ،بلکده بدا
نشانههای فرامتنی ني پيوند مییابد .چنين جهشی ا متن به فرامتن ،خواننده را با دنيایی
ا نشانهها روبرو میکند»(سجودی ،کاکهخانی ،1301،ص .)133 .ایدن اثدر بدر خدالف
جنس و قالب ن که شعر است و ا ل ،نینهای است تمامنمای که بیب قابدل تدوجهی
ا فرامتن رو گار شاعر در ن منعکس شده است .در این بیب سنال بنيادین این است
که اساساً این اثر محصول کدام بافت گفتمانی است؛ توضيحاً ایدن کده فضدای گفتمدانی
سياسی -اجتماعی ایرا و مشیصاً فارس در قر هشتم چگونه بوده است و چه تأثيری
بر توليد این متن داشته است.
عصر حافظ ،صرف نظر ا دولتهای مستعجلی که در ن ظهور کردند و حدافظ نيد
در چند مورد ارادت خود را نسبت به حاکما و ویژگیهای شیصيتی ن ها ابرا داشته
است ،عصر استقرار و تحميل قرائتهای جبرگرا و اير قابل انعطاف مذهب اشعری ،ا
دین ،دنيا ،انسا و ن ادیهای اوست .برنیند این رفتدار اسدتعالیی حاکمدا و حاکميّدت
وقت ،که در رفتارهای دینی -مذهبی ،ن گونه که مینمودند ،نبودند و تعاليم دین مبدين
اسالم را دستمایه رسيد به منویات دنيدایی خدود کدرده بودندد ،ظهدور ندوعی تضداد و
دوگانگی هویتی در بطن اجتماع است که محصول ن چي ی جد دروغ ،ریدا و تظداهر
نيست.
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دست به دست شد پی در پی حکومتها ا مستبدی بده مسدتبد دیگدر ،و بدیثبداتی
مفرط سياسی -اجتماعی و به تبع ن تشتّت فرهنگی و اقتصدادی ا ویژگدیهدای بدار
بافت تارییی و اجتماعی این دورا است که در سرتاسر اثر با نمایی شده است .برنیند
این پریشانیها ،مجموعهای ا انحرافات اخالقی است که یست اجتمداعی ،فرهنگدی و
اقتصادی جامعه ن دورا را به میاطره افکنده است و منشاء اعتراضات نیبگا فکدری
جامعه ا جمله حافظ گردیده است.
درک روابط نشانهای -داللتی متن حاصل نمیشود مگر با درک و شناخت بافت .بافت
که به سه نوع درو متنی ،موقعيتی و فرهنگی تقسيم شده اسدت (بلدور ،مریدل و بلدور،
توماس  ،1330ص« ،)21 .معموالً به معنای ننچه پيرامو چي ی است ،به کار مدیرود و
به محيط اطراف ،یعنی ما و مکا دربرگيرنده متن اطالق مدیشدود ،خدواه ایدن مدتن
گفتگو باشد و خواه یك نوشته»(ساسانی ،1330 ،ص .)111 .بافدت درو متندی «بيشدتر
بر عناصر نحوی و کالمی که در چارچوب متن قرار گرفتهاند ،میپردا د و جمالت را با
توجه به جمالت پيشين و پسين و تأثيری که بر شکلگيری و توليد معندا دارندد ،مدورد
بررسی قرار میدهد»(سجودی ،مانی ،1301 ،ص.)12 .
بافت موقعيت ني شامل تمامی اشيا و اعمالی است کده پيرامدو گویندده و شدنونده
قرار دارند(صفوی ،1332،ص .)30 .مالينوفسکی ،اولين کسی که اصدطالح بافدت را بده
کار برد ،معتقد بود که معنی هر گفتار تنها در بافت موقعيت ن مشیص میشود .ننچده
که شامل نداب ،رسوم ،فرهنگ و تاریخ میشود و متن و میاطبا ن را در بر مدیگيدرد
ني بافت فرهنگی است(بلور ،مریل ،بلور ،توماس  ،1330ص.)21 .
کارکرد نشانهها صرفاً محدود به ارتباطگيری و انتقدال محتدوا نيسدت؛ بلکده ابد اری
هستند که به وسيله ن ها ،محتوا و اندیشدههدا بسدط و گسدترش پيددا مدیکندد(علي اده
بيرجندی ،ملك اده ،1302،ص .)211 .در این بسط و گسترش ،خلّاقيت هنرمندد حدائ
اهميت است .او پس ا ارایه نشانهها در متن و پيوند ن ها با مدلوالت مورد نظدر خدود،
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بستر مناسبی برای با نمایی واقعيات تدارییی ،اجتمداعی ،مدذهبی ،سياسدی و  ...فدراهم
میسا د.
در این بیب با تأکيد بر بافت موقعيتی و فرهنگی ،این نکتده بنيدادین حدائ اهميدت
است که «متن در ترکيب با بافتی کده در ن قدرار مدیگيدرد ،نشدانههدایی را در اختيدار
میاطبانب قرار میدهد ،و ا ننجا که انسا موجودی معناسا است ،در بر خورد با ایدن
نشددانههددا ،ن هددا را بددر اسدداس دانددب پيشددين خددود تفسددير کددرده ،بدده توليددد معنددا
میپردا د»(سجودی ،مانی ،1301 ،ص.)13 .
تصور میشود این هما راهبرد بنيادینی است که حافظ به شکل هنرمنداندهای در اثدر
خود به کار برده است .برای نمونه در بيت یر:
کجا روم چه کنم چاره ا کجا جویم

که گشتهام ام و جور رو گار ملول/

316/4

او با هدف نگاهیبیشی به سدوژه ،واژه «رو گدار» را در جایگداه یدك دال مرکد ی
معرفی کرده است و تالش میکند تا با نورد دالهای ار شی مرتبط با ن  ،تبيين نسدبتاً
جامعی ا بافت فرهنگی و موقعيتی حاکم ارایه دهد .در این بيت ،شاعر بدا نورد چندد
سنال یأسنلود و همچنين دالهایی مانند :ام ،جور و ملول ،تصدویر روشدنی ا بافدت
تارییی -اجتماعی رو گار خود ارایه میدهد .تصویر کاملتر ا رو گار شاعر وقتدی بده
دست مینید که مجموعه دالهای ار شی مرتبط با ن استیراج شود .بدر همدين اسداس
کافی است برای نمونده ،دالهدای ار شدی مدرتبط بدا کليددواژههدای « مانده»« ،سدپهر»،
«رو گار» و «جها » را در این اثر جستجو کنيم؛ تصویری تاریك و ح نلدود ا شدرایط
بافتی توليد متن به دست خواهد نمد:
بازنمایی دال مرکزی «روزگار و مترادفات آن» در دیوان غزليات حافظ:
دون طبع
باژگون

فتنه انگيز

خون ریز

روزگار

منقلّب

پر آشوب

هيچ بر هيچ

متغيّر
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صرفنظر ا رویکردهای فلسفی شاعر نسبت به سپهر و جها  ،بیتردیدد ارایده ایدن
حجددم ا دالهددای منفددی و مددذموم مددرتبط بددا بافددت فرهنگددی و مددوقعيتی ،بددا هدددف
ايریّتسا ی و مشیصاً مشروعيّت دایی ا مسببا وضع موجود؛ یعنی گفتمدا حداکم
صورت گرفته است .او میکوشد تا با انتقال این گونه نشانهها به میاطبا خدود ،ضدمن
نگاه ساختن تدریجی ن ها ا بافت اجتماعی ،فرهنگی و سياسی حاکم ،امکا اندیشيد
در این باره و مشیصاً توليد معنا را برای ن ها فراهم سا د.
هما گونه که گفته شد ،حافظ اميدوار اسدت بدا ایدن رفتدار گفتمدانی کده بده شدکل
هنرمندانهای صورت گرفته است و در نهایت به قطبی شد ذهن سوژه میانجامدد ،او را
ا نقب تماشاگر صرف به بدا یگری فعّدال در درک وضدع موجدود و همچندين تعيدين
سرنوشت خود بدل کند؛ به گونهای که پس ا ن  ،او ني در قامت یك مصدلح و مبدار
دینی -فرهنگی وارد عرصه پایداری و مقاومت در برابر نظام معنایی و کنشگرا گفتما
حاکم شود .روابط نشانهای -داللتی فراوانی در دیوا ا ليدات حدافظ وجدود دارد کده
میتوا بر اساس ن ها به تحليلی نسبتاً جامع ا بافدت اجتمداعی ،فرهنگدی ،سياسدی و
اقتصادی این دوره دست یافت .بر اساس این نطام نشدانهای ،مدیتدوا روح پایدداری و
مقاومت صاحب اثر و کوشبهای گفتمانی او را به نمایندگی ا تودههای مردم مشاهده
کرد .در پاسخ به سنال این بیب میتوا گفت که تحليلهای فوق نشا دهنده این نکته
است که متن دیوا ا ليات ،محصول ذهن قطبی شده صاحب اثر؛ یعنی حافظ است .به
عبارتی دیگر ،بيا حاکم بر متن این اثر ،برنیندی ا ايریّتسدا ی گفتمدا پایدداری در
تقابل با گفتما اقتدارگرای حاکم است که خود محصول بافت است؛ به گونهای کده در
با و گفتار صاحب اثر نمود پيدا کرده است و به ن شکل داده است.
 .6نتيجهگيری

در این مقاله با استفاده ا روش تحليل گفتما الکالئو و موف و الگوی نشانهشدناختی
سلطانی نشا داده شد که کوشبهای گفتمانی حافظ برای با نمایی گفتمدا اسدتعالیی

961

 ،سال بيست و ششم ،شمارة دوم (پياپي  ،)65پائيز و زمستان 9318

رو گار خود و پایداری در مقابل نظام معنایی و کنشگرا ن  ،با هدف ايریّدتسدا ی و
مشروعيّت دایی ،ذیل الگوی گفتما پایداری قابل تبيين است و عمدل گفتمدانی او کده
عموماً سویهای دینی و مذهبی دارد ني در ترا یك مصلح دینی اسدت .مسدئله بنيدادین
مقاله این بود که اساساً نظامهای گفتمدانی موجدود در مدتن کدامندد و نسدبت ن هدا بدا
گفتما پایداری چيست .در پاسخ به این سنال ،مشیص گردید که چهار خردهگفتمدا
اصلی ،اعم ا خردهگفتما حاکميّتی ،پایداری ،عرفا و تصوّف رسمی در مدتن حضدور
دارند و عمده ن اع معنایی متن ،حاصدل تقابدل خدرده گفتمدا پایدداری بدا دو گفتمدا
حاکميّت اقتدارگرا و تصوّف رسمی است.
بر اساس الگوی نشانهشناختی پيشنهادی ،متن ا سده منظدر مدتن ،بينامتنيّدت و بافدت
مورد بررسی قرار گرفت .در تحليل متنی ا یکی ا مهمترین اهداف تحليدل نظدامهدای
تحليل نشانهشناختی متن که با نمایی هویتها و شیصيتپردا ی است ،استفاده شد و
بر اساس ن چهره بعضدی ا طبقدات دیندی -سياسدی موجدود در مدتن؛ اعدم ا طبقده
حاکما  ،محتسبا  ،واعظا  ،و توسعاً هویت گفتما استعالیی وقت ،با نمایی شد.
در تحليل بينامتنی نشا داده شد که ننچه در دیوا ا ليات حافظ به مثابه نظام معنایی
گفتما پایداری ا ن یاد میشود ،ميدراث گرانبهدایی اسدت کده محصدول تدالشهدا و
مشیصاً کردارهای گفتمانی اندیشنمدا و نیبگدا فکدری پديب ا اوسدت .مطالعدات
بينامتنی بر این مدعا صحّه میگذارد که حافظ ننچه را که در مبدار ه فرهنگدی -سياسدی
خود اظهار و اعمال داشته ،در تداوم گفتما ریشهداری به ندام «پایدداری» اسدت کده در
قالب ادبيات پایداری پيب ا او برو و ظهور داشته است .بر اساس اطالعات به دسدت
نمده ا مطالعات بينامتنی ،می توا تا حدودی جریا مبدار ه فرهنگدی ندرم را در تقابدل
فرهنگی ،سياسی و اجتماعی با شبکه معنایی گفتما حاکم و انحرافات کنشگرا ن  ،در
قالب گفتما پایداری مشاهده کرد.
در تحليل بافتی ،سومين مرحله نشانهشناختی گفتمانی اثر ،به ایدن سدنال مهدم کده
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اساساً این اثر ،محصول کدام فضای گفتمانی است؛ این گونه پاسخ داده شد که این متن،
محصول ذهن قطبی شده صاحب اثر؛ یعنی حافظ است و بيا حاکم بر ن  ،برنینددی ا
ايریّتسا ی ميا گفتما پایداری و گفتما اقتدارگرای حاکم است که خدود محصدول
بافت است .به گونه ای که در با و گفتار صاحب اثر نمود پيددا کدرده اسدت و بده ن
شکل داده است.
يادداشتها
 .1هر چند بیب قابل توجهی ا کوشبهای گفتمانی حافظ در تقابل با نظام معنایی قدرت حاکمه،
منطبق بر تعریف «عمل» سياسی است ،و همچنين ب رگانی همچو شفيعی کدکنی (ر.ک :این کيميای
هستی ،درباره حافظ .ص ،)101شعر حافظ را ا سياسیترین اشعار تاریخ ادبيات ایرا قلمداد کردهاند؛
اما باید اذعا داشت که ساحت بانی و اندیشگانی این شاعر اندیشمند ،واالتر ا ن است که بتوا ن
را در فضای بسته سياست ،سياستور ی و تعابيری ا این دست محدود کرد.
 .2موارد فراوا دیگری در دیوا او میتوا به دست داد که این فرضيه را به قوت خود باقی میگذارد.
او در نمونه یر که تعقّل و تفکّر شيعی را به ذهن متبادر میسا د ،هنرمندانه ،باور به «جبر» را که یکی
ا بنيادیترین اصول اندیشه کالم اشعری است ،به چالب کشيده شده است:
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نيست

معنی عفو و رحمت نمر گار چيست 21/1

 .3تا پيب ا این مقاله هر ننچه درباره اصطالح پایداری به رشته تحریر در نمده است ا منظدر ادبيدات
پایداری بوده است .در این مقاله برای نیستين بار ا اصطالح «گفتما پایداری» استفاده شده است کده
در ن مقوله پایداری ا منظر گفتمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
 .3اصطالح «ادبيات مقاومت» را برای نیستين بار اسّدا کنفدانی بدرای تبيدين خطدوط اصدلی جبهده
فرهنگی و ادبی مبار ه با رژیم صهيونيستی به کار برد .وی ندام مجموعدهای ا شدعرها و داسدتا هدای
شاعرا و نویسندگا معاصر فلسطينی را ادبيات مقاومت فلسطين گذاشت و بدین ترتيب ،این اصطالح
ابتدا در ميا شاعرا و نویسندگا عرب و سپس در تمام جها رایج شد»(ترابی ،1330،ص.)1 .
 .1پرداختن به تقابل معنایی گفتما پایداری با هر دو گفتمدا حداکميتّی و تصدوّف رسدمی ،خدارج ا
حوصله این مقاله است؛ بنابراین در این مقاله به طور مشیص ،تقابل معنایی خدردهگفتمدا پایدداری و
خردهگفتما حاکميّتی وقت مورد بررسی قرار گرفته است.
 .2قراین متنی مانند «دجّال» و فعل «رسيد » فرضيّه قرائت شيعی ا این بيدت را تقویدت مدیکندد .بدر
اساس دیدگاه االب اهل سنّت ،امام عصر (عدج) هنو متولد نشده است و دجّال ني هنگام قيامت خدروج
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خواهد کرد ،نه هنگام ظهور حضرت .در این تشبيه طبق دیدگاه شيعه ،دجّال هنگام ظهور امام عصر

(عج)

خروج کرده است و نه هنگام قيامت ،و همچنين ا فعل «رسيد » ني قرائت اهل سنت مبنی بر بده دنيدا
نيامد حضرت دریافت نمیشود .البته در این باره قرائن متنی دیگدری وجدود دارد کده طدرح ن هدا ا
حوصله مقاله خارج است.
 .1به دليل رعایت حجم مقاله امکا تحليل بينامتنی ا منظر شگردی ،اندیشگانی و تأثيرات بانی وجود
نداشت و به همين مقدار بسنده شد.
 .3برای مطالعه درباره دیگر انواع بينامتنيّت؛ اعم ا بينامتنيّت صریح تعمدی و بينامتنيّت پنها  -تعمدی
رجوع کنيد به :نامور مطلق ،بهمن( .)1332درنمدی بر بينامتنيّت ،نظریهها و کاربردها؛ تهرا :سین.

.0

احوال شيخ و قاضی و شرباليهودشا

کردم سوال صبحدم ا پير می فروش

گفتا نه گفتنيست سین گر چه محرمی

درکب با و پرده نگه دار و می بنوش
دیوا 231/3 :

کتابنامه
اسالمی ندوشن ،محمدعلی( .)1313ماجرای پایا ناپذیر حافظ .تهرا  :انتشارات ی دا .
اوحدی اصفهانی( .)1331کليات .تصحيح ،مقابله و مقدمه سعيد نفيسی .تهرا  :انتشارات اميرکبير.
برکت ،به اد و دیگرا (« ،)1330نشانهشناسی شعر؛ کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر :ای مر پر گهر
فروغ فرخ اد» ،فصلنامه پژوهبهای با و ادبيات تطبيقی ،دوره  ،1شماره . 3
بلور ،مریل ،بلور ،توماس( .)1330مقدمهای بر روند تحليل گفتما انتقادی .ترجمه علی رحيمی و اميرحسين
شاه باال .تهرا  :جنگل.
ترابی ،ضياء الدین( .)1330نشنایی با ادبيات مقاومت جها  .تهرا  :بنياد حفظ نثار و نشر ار ش های دفاع
مقدّس.

چهرقانی برچلویی ،رضا(« ،)1302ادبيات پایداری در ایرا  ،با شناسی منلفهها ،فرصتها و چالبها» ،ادبيات
پارسی معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال هفتم ،شماره دوم ،تابستا .
حافظ ،شمسالدّین محمد( .)1310دیوا حافظ .به اهتمام محمد ق وینی و قاسم انی .تهرا  :انتشارات وّار.
حسينی اده ،محمدعلی(« ،)1333نظریه گفتما و تحليل سياسی» ،نشریه علوم سياسی ،سال هفتم .شماره
.23
خرمشاهی ،بهاءالدین( « .)1311حافظ نامه» .ج  .1تهرا  :انتشارات علمی و فرهنگی.
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را ی ،نجم الدین( .)1322مرصادالعباد .به اهتمام محمد امين ریاحی .تهرا  .انتشارات علمی و فرهنگی.

ساسانی ،فرهاد(« ،)1330تأثير بافت متنی بر معنای متن» ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی با پژوهی دانشگاه
ال هراء (س)  ،سال دوم ،شماره  ،3پایي و مستا .
سجودی ،فر ا (« ،)1311درنمدی بر نشانهشناسی» ،فصلنامه فارابی ،شماره .31
___________ (« ،)1331نشانهشناسی کاربردی» .تهرا  :علم.
___________ (« ،)1332ا ليات حافظ ،عرصه تقابل دو گفتما » ،سالنامه حافظپژوهی .دفتر .11
سجودی ،فر ا  ،مانی ،مریم(« ،)1301بررسی نقب بافت موقعيت در شکلگيری معنا در نمایبنامه من
اورالپی هستم» ،فصلنامه علمی پژوهشی با پژوهی دانشگاه ال هراء(س) ،سال هشتم ،شماره  .21پایي .

سجودی ،فر ا  ،کاکهخانی ،فرنا (« ،)1301با ی نشانه ها و ترجمه شعر» ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی با
پژوهی دانشگاه ال هراء(س) ،سال سوم ،شماره  ،1پایي و مستا .
سعدی شيرا ی ،مصلح الدین( .)1332کليات .به تصحيح محمد علی فروای .تهرا  :انتشارات امير کبير.
سلطانی .علیاصغر ( .)1302قدرت ،گفتما و با  .تهرا  :نشر نی.
__________ (« ،)1303نشانهشناسی گفتمانی یك جدایی» ،مطالعات جامعهشناختی ،دوره  ،21شماره دو .
___________ (« ،)1333تحليل گفتما به مثابه روش» ،نشریه علوم سیاسی ،شماره .23
شریفی ،شهال؛ پردل ،مجتبی(« .)1301بررسی منتیبی ا ا ليات حافظ بر اساس نظریه الکالئو و موف».
پایا نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد.
شفيعی ،کدکنی(« .)1302این کيميای هستی؛ درباره حافظ» .تهرا  :نشر سین.
صرفی ،محمدرضا(« ،)1303گستره ادبيات پایداری» ،نشریه ادبيات پایداری ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی
دانشگاه شهيد باهنر کرما  ،سال ششم ،شماره دهم ،بهار و تابستا .
صفوی ،کوروش(« .)1332نشنایی با معنیشناسی» .تهرا  :پژواک کيوا .
ظفری ،حسين ،پور ع ّت ،علی اصغر ،ذوالفقار اده ،محمد مهدی ،همایو  ،محمد هادی (،)1302
«میتصاتیابی ا تصویر مطلوب حکمرانی مينه سا ظهور» ،فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت اسالمی،
سال  ،21شماره  ،3مستا .
علي اده بيرجندی ،هرا و ملك اده ،الهام(« ،)1302کاربرد نشانهشناسی به عنوا یك مدل تحليلی در
پژوهبهای تارییی» .مجموعه مقاالت همایب تاریخ و همکاریهای ميا رشتهای .به کوشب داریوش
رحمانيا  .تهرا  :پژوهشکده تاریخ اسالم.
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فتوحی رود معجنی ،محمود(« ،)1302اراده معطوف به ن ادی در دیوا حافظ» ،ماهنامه تجربه ،شماره  .1مهر
ماه.
فراانی ،سيفالدین( .)1323دیوا اشعار .به تصحيح و مقدمه ذبيحاهلل صفا .چاپ دوم .تهرا  :انتشارات
فردوسی

.

کرمانی ،خواجو(بی تا) .دیوا اشعار .به تصحيح احمد سهيلی خوانساری .بی جا :چاپیانه حيدری.

مقدمی ،محمدتقی(« ،)1301نظریه تحليل گفتما الکالئو و موف و نقد ن » ،نشریه معرفت فرهنگی –
اجتماعی ،سال دوم ،شماره دوم .
مولوی ،جالل الدین محمد( .)1322مثنوی معنوی .به تصحيح رینولد نلن ،نيکلسو  .به اهتمام نصراهلل
پورجوادی .تهرا  :انتشارات امير کبير.
نامور مطلق ،بهمن(« .)1332درنمدی بر بينامتنيّت ،نظریهها و کاربردها» .تهرا  :سین.
هوارث ،دیوید(« ،)1311نظریه گفتما » .ترجمه سيد علی اصغر سلطانی ،فصلنامه علوم سياسی ،شماره دوم.
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