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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

 تحلیل گفت�ن انتقادی، نقد اجت�عی، فرکالف، حافظ

گیری متون، بافت موقعیتی و رشایط از جمله عوامل غیرقابل انکار در شکل

از شود. بسیاری ای است که م� در بسرت آن تولید میسیاسی ـ اجت�عی

منتقدان ادبی در تحلیل اشعار حافظ به چگونگی و میزان بازتاب اوضاع 

اند. با توجه به اطالعات تاریخی، سیاسی ـ اجت�عی در اشعار او توجه داشته

عرص حافظ از نظر اوضاع سیاسی ـ اجت�عی رشایط نابسامانی دارد که حاصل 

ی است. به عنوان آن رواج ریا و ظاهرپرستی و سوءاستفاده از مفاهیم دین

ی این بحث و در مورد چگونگی اوضاع سیاسی حاکم بر عرص حافظ، پیشینه

.رضازاده شفق، ۱اند از: ها اشاره کرد عبارتتوان به آنبرخی از منابعی که می

. خرمشاهی، بهاءالدین، ۳ الله، . صفا، ذبیح۲ 

. مرتضوی، منوچهر، ۵ لی، کاوس، . حسن۴ 

ی . از طرف دیگر به عقیده. دشتی، علی، ۶ 

گونه رشایط حاصل ارتباط اهل سیاست و وجود آمدن ایننگارندگان به

شود سعی شده صاحبان قدرت با مدعیان دینی است. در متنی که تحلیل می

و درنتیجه ایجاد چنین  است چگونگی ارتباط تظاهر دینی و قدرت حاکم

هایی کلی و جزئی با توجه رشایطی تبیین شود و از جانبی دیگر با طرح پرسش

ایم نشان دهیم این م� چگونه به رویکرد کیفی فرکالف سعی کرده

برد و خواستار تغییر است. ابتدا تعریفی ساختارهای موجود را زیر سؤال می

ویکرد تحلیل گفت�ن انتقادی فرکالف اج�لی از گفت�ن، تحلیل گفت�ن و ر 

ی توصیف، در سه سطح ارائه کرده، در بخش اصلی مقاله به کمک سه مرحله

 پردازیم.تفسیر و تبیین به تحلیل یک غزل می
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اند: الف) ) برای گفت�ن دو تعریف ارائه کرده۸۴، ۱۹۸۵ریچاردز و همکاران («

عام برای �ونه های کاربرد زبان، یعنی زبانی که برای برقراری اصطالحی است 

ها ها و جملهارتباط تولید شده است؛ ب) برخالف دستور زبان که با عبارت

تر چون بند، مصاحبه، مکامله و رسوکار دارد، گفت�ن به واحد های زبانی بزرگ

ها در نه جملهم� نظر دارد. موضوع تحلیل گفت�ن عبارت است از اینکه چگو 

تری مانند بند، زبان گفتاری و نوشتاری باعث تولید واحدهای معنادار بزرگ

گوید: گفت�ن عبارت ) می۶، ۱۹۸۹شوند. پنی کوک (مکامله و مصاحبه می

منظور برقراری ارتباط و تحلیل گفت�ن عبارت است از زبان به هنگام کاربرد به

» بخشد.گفت�ن انسجام میاست از جستجو برای یاف� آنچه به 

 )۸، ص۱۳۹۰زاده،(آقاگل

وتحلیل زبان که هدف آن آشکارسازی روابط قدرت پنهان و رویکرد به تجزیه«

شناسی است. این رویکرد مخصوصاً در های ایدئولوژیکی در زبانفرایند

یل متون در ارتباط با بافت شناسی انتقادی، به تجزیه و تحلوتحلیل زبانتجزیه

اند و در ه�ن بافت باید ها به وجود آمدهای که این متون در بسرت آناجت�عی

 ).۱۱(ه�ن، ص» پردازد.تفسیر شوند، می

معتقد است که عواملی چون بافت تاریخی، «رویکرد تحلیل گفت�ن انتقادی 

فرهنگی و ایدئولوژیکی، روابط قدرت در جامعه نهادها و فرایندهای اجت�عی و 

) ۲، ص۱۳۹۰زاده،(آقاگل» آورند.م� و یا صورت زبان و معانی را به وجود می

هایی برای مطالعه تجربی روابط میان ها و روشتحلیل گفت�ن انتقادی نظریه«

گفت�ن و تحوالت اجت�عی و فرهنگی قلمروهای مختلف اجت�عی در 

 )۱۰۹، ص۱۳۹۲نسن و فیلیپس، (یورگ» دهد.اختیارمان قرار می
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

های نظری، ای از مفروضات فلسفی، روشرویکرد فرکالف متشکل از مجموعه«

شناختی و فنون خاص تحلیل زبانی است. این رویکرد های روشدستورالعمل

ترین از میان رویکردهای موجود در جنبش تحلیل گفت�ن انتقادی مدون

ها را برای تحقیق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه ها و روشنظریه

 )۱۱۰(ه�ن، ص» داراست.

شود: سطح ) از سه سطح تشکیل می۱۹۹۵روش تحلیل گفت�ن فرکالف («

شناختی خاص های زبانتوصیف که در این سطح م� بر اساس مشخصه

شود. سطح تفسیر و توضیح روابط موجود در �ن توصیف میموجود در گفت

شود و تأثیر بین فرایندهایی که باعث تولید و درک گفت�ن مورد نظر می

هایی که در پیکره گفت�ن (از لحاظ واژگان، ساخت و غیره ) مورد انتخاب

گیرد. سطح سوم که سطح تبیین است و به توضیح و چرایی بررسی قرار می

پردازد؛ یعنی به توضیح تأثیر ی بین عنارص گفت�نی و اجت�ع میهرابط

ی فرهنگی آن گفت�ن خاص در چهارچوب عمل اجت�عی و با توجه به پیشینه

» پردازد.کارگیری واژگان خاص در م� میگفت�ن دالیل انتخاب و به

 )۱۲۹، ص۱۳۹۰زاده، قاگل(آ

پرسش مرکزی و چند پرسش فرعی در مورد م� مطرح در بخش توصیف چند 

های م� توان به بسیاری از ويژگیها میی پاسخ به آنشود که با ارائهمی

توان برد که در بخش تفسیر و تبیین مورد نیاز است و با تکیه بدان میپی

 تحلیل را تکمیل کرد.
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ها از کدام بندی آند؟ در طبقههای تجربی هستنکل�ت واجد کدام ارزش

بندِی بندِی دگرسان یا عبارتتوان از عبارتها استفاده شده است؟ آیا میطرح

معنایی، شمول معنایی، تضاد افراطی سخن گفت؟ چه نوع روابط معنایِی (هم

 دار بین کل�ت وجود دارد؟معنایی) به لحاظ ایدئولوژیک معنا

ای هستند؟ آیا عباراتی وجود دارند که دال های رابطهکل�ت واجد کدام ارزش

ای بر حسن تعبیر باشند؟ آیا کل�تی وجود دارند که آشکارا رسمی یا محاوره

 باشند؟

 های بیانی هستند؟کل�ت واجد کدام ارزش

 ت؟ها استفاده شده اسدر کل�ت از کدام استعاره

 

های تجربی هستند؟ چه نوع های دستوری واجد کدام ارزش. ویژگی۵

فرایندها و مشارکینی مسلط هستند؟ آیا کنشگری نامشخص است؟ آیا 

سازی رسند؟ آیا از فرایند اسمهایی هستند که به نظر میفرایندها ه�ن

ت هستند یا استفاده شده است؟ جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ جمالت مثب

 منفی؟

ای هستند؟ از کدام های رابطههای دستوری، واجد کدام ارزش. ویژگی۶

های ها (خربی، پرسشِی دستوری، امری) استفاده شده است؟ آیا ویژگیوجه

ای وجود دارند؟ آیا از ضمیرهای ما و ش� استفاده شده مهم وجهیِت رابطه

 ها چگونه بوده است؟ه از آناست و اگر پاسخ مثبت است، نحوه استفاد
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

های های بیانی هستند؟ آیا ویژگیهای دستوری واجد کدام ارزش. ویژگی۷

 مهم وجهیِت بیانی موجودند؟

اند؟ از کدام کل�ت ربطی . جمالت (ساده) چگونه به یکدیگر متصل شده۸

های همپایگی یا منطقی استفاده شده است؟ آیا جمالت مرکب از مشخصه

گی برخوردارند؟ برای ارجاع به داخل و بیرون م� از چه ابزارهایی وابست

 استفاده شده است؟

 

هایی وجود دارند . از کدام قراردادهای تعاملی استفاده شده است؟ آیا روش۹

 ها یک مشارک نوبت سخن گف� دیگران را کنرتل کند؟که به کمک آن

، ۱۳۸۹(فرکالف، » تری است؟ای گسرتدهه. م� واجد چه نوع ساخت۱۰

 )۱۷۱-۱۷۰ص

 

 

کننددانی که چنگ و عود چه تقریر می«

کنندپنهان خورید باده که تعزیر می

برندناموس عشق و رونق عشاق می

کنندعیب جوان و رسزنش پیر می

اصل و هنوزجز قلب تیره هیچ نشد ح

کنندباطل درین خیال که اکسیر می

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

کنندمشکل حکایتیست که تقریر می

ما از برون در شده مغرور صد فریب
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کنندتا خود درون پرده چه تدبیرمی

دهند بازتشویش وقت پیر مغان می

کننداین سالکان نگر که چه با پیرمی

توان خریدنظر می صد ملک دل به نیم

کنندخوبان درین معامله تقصیر می

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

کنندقومی دگر حواله به تقدیر می

فی الجمله اعت�د مکن بر ثبات دهر

کنندکاین کارخانه ایست که تغییرمی

محتسبمفتی وحافظ و خورکه شیخ ومی

» ندکنچون نیک بنگری همه تزویر می

 )۲۰۱، ص۱۳۸۷(حافظ،                      

در اینجا سعی شده است ابتدابه ارتباط این غزل با اوضاع سیاسی اجت�عی 

عرص حافظ توجه شود و در مرحله بعد به تحوالت ایجاد شده به وسیله این غزل 

 ایم.در جهان بینی مخاطبانش پرداخته

ای رضوری است و آن اینکه طرح ها بیان نکتهپیش از طرح و بررسی پرسش

با گانه در این م� کاربرد ندارد. به این معنی که های دهبرخی از این پرسش

ها متناسب با این ، طرح برخی پرسشتوجه به محدودیت م� به مطالبی خاص

ی مؤثری از این م� برداشت ها، نتیجهتوان با پاسخ به آنم� نیست و �ی

آیا کل�تی وجود دارند که آشکارا رسمی یا «مثال پرسش  کرد. به عنوان

از کدام قراردادهای تعاملی استفاده شده است؟ «یا پرسش » ای باشند؟محاوره

ها یک مشارک نوبت سخن گف� هایی وجود دارند که به کمک آنو آیا روش

» ند؟ای وجود دار های مهم وجهیت رابطهویژگیآیادیگران را کنرتل کند؟ یا
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

شود و توجه به آن برای متوِن مصاحبه یا سخ�انی و امثال آن استفاده می

 تأثیری در تحلیل این نوع متون ندارد.

 هایی که در بخش واژگان مطرح شد:پرسش

ها از کدام های تجربی هستند؟ در طبقه بندی آنکل�ت واجد کدام ارزش

عبارت بندی دگرسان یا  توان ازها استفاده شده است؟ و آیا میطرح

 بندی افراطی سخن گفت؟عبارت

در مورد ارزش تجربی باید گفت که این نوع تجربه رد پا و رسنخی از روشی به 

ی م� از جهان طبیعی یا ی تولیدکنندهدهد که در آن تجربهدست می

 )۱۷۱، ص۱۳۸۹شود. (فرکالف، اجت�عی باز�ایی می

ی آن هستند، همچنین دریافِت دهندهاژگان نشانای که و برای دریاف� تجربه

ها به کار برده است، این واژگان را در ای که شاعر در چینش آنبندیطبقه

 ایم:چهار عنوان گنجانده

نوشی و مفاهیمی که  ای از واژگان و مفاهیم تحت عنواِن عشق و میدسته. ۱

 ژگان است:دهنده نگرِش مثبت شاعر به آن واای نشانبه گونه

باده، می، جوان و پیر  عشق، عشاق، خوبان، دوست، چنگ، عود، تقریر،

 ها)، پیر مغان، حاصل، وقت، وصل.(�اینده همه انسان

ی ذهنی شاعر است و ی نوعی دغدغهدهندهای از مفاهیم که نشان. دسته۲

ر به آنها گرداند و نگاه شاعها عیش و آرامش او را منّغص میبه نحوی وجود آن

 آمیز و منتقدانه است:نگاهی اعرتاض

سالک، شیخ، حافظ، مفتی، محتسب، تقدیر، قوم، تعزیر، عیب، رسزنش، 

ناموس، مشکل، حکایت، مغرور، فریب، تشویش، تقصیر، اعت�د، تزویر، 

 ، ما.۱ناموس، تقریر
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شناسانه را انتقال . واژگانی که مفاهیمی انتزاعی و یا فلسفی و هستی۳

 دهند:می

پنهان، خیال، رمز، پرده، برون، درون، نظر، ملِک دل، حاصل، معامله، ثبات، 

 تدبیر، تغییر، دهر، کارخانه، باطل، خرید، جّد و جهد، حواله.

 . افعال:۴

کنند، نشد حاصل، اکسیر برند، رسزنش میکنند، میکنند، تعزیر میتقریر می

دهند، تشویش می کنند،نند، تدبیر میککنند، مگویید، مشنوید، تقریر میمی

کنند، اعت�د کنند، نهادند، حواله میتوان خرید، تقصیر میکنند، میبد می

 کنند.کنند، می خور، تزویر میمکن، است، تغییر می

توان گفت در جهاِن تجربی این شاعر مفاهیم و مسائلی با تکیه بر این غزل می

 اند از:ند عبارتکه از اهمیت برخوردار 

ها، عواطف، احساسات و هیجانات مثبت، که حافظ طالب دستیابی به خواسته

 ها برای او اهمیت دارد.آوردن آندستآن است و داش� و به

ها که با بینی و عقیدهرسی مسائل و مفاهیم و جهانها؛ یعنی یکناخواسته

 در تضادند.ها و عواطف و هیجانات مثبت این شاعر خواسته

در بیت نخست حافظ سخن و پیام چنگ و عود را (که هم از فحوای کالم و هم 

رود که در دیدگاه وی هایی به ش�ر میبا توجه به سایر غزلیات او، ازجمله واژه

مطلوب است و این در حالی است که استفاده از آالت موسیقی حتی در 

ی روزگار وی حرام اعالم شده بود)، هایی از دیدگاه رشع اسالم و یا فقهادوره

خوردن باده به مخاطب  دارد و سفارش آن دو را مبنی بر پنهانابراز می

ی آن را بازخواست و مجازات رساند؛ زیرا خوردن می حرام است و خورندهمی

 خواهند کرد.
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

کردن صدای برخاسته از چنگ و عود نشان دهنده در این بیت تعبیر و معنی

ای که بتواند معنای نهادِی حافظ با این آالت است، به اندازهمهمدلی و ه

ها را به مخاطب برساند. از طرف دیگر در مرصاع نهفته در بانِگ برخاسته از آن

هاِی خیالِی چنگ و عود موجه است و خواری هم از زباِن شخصیتدوم نیز باده

سخن را تعبیری از  هم از زباِن خوِد حافظ؛ زیرا حافظ زیرکانه، ابتدا این

ها، نوعی بخشی به آنکند و با شخصیتهاِی چنگ و عود معرفی میناله

حال آنچه در این بیت یا در کل این غزل دریافته هرکند. اما بهکاری میپنهان

 و بیان شده است، درکل از قلم و زبان حافظ است و وی بیانگر اصلی آن است.

ایه و با ابهام سخن خود را به مخاطب انتقال حافظ معموالً با گوشه و کن

دهد. در این بیت از فحوای کالم مشخص است که گوینده، چه حافظ باشد می

داند و یا الاقل با خواری را مثبت می، باده»چنگ و عود«و چه شخصیِت مجازِی 

ی جمعِ سوم شخِص غایب آن مخالف نیست، اما آن فاعِل پنهانی، که با شناسه

ی شود، مطلوب گوینده نیست و این توصیهکنند)، به آن اشاره میی(: م

خوار و مخالفت و ی طرفداری وی از رشابدهندهخوار نشانگوینده به آن رشاب

های ستیز با فاعالِن نامشخص است. (در مورد فاعالن پنهان نیز در بخش

 بعدی بیشرت سخن خواهیم گفت).

توانند از زبان حافظ باشند و هم از ار نیز، هم میهای سه و چهبیت دوم و بیت

توان گوید، دیگر �یزبان چنگ و عود. اما در بیت پنجم وقتی از ما سخن می

را از زبان چنگ و عود دانست. از بیت ششم به بعد نیز با توجه به شگرد آن

هم از زبان هارا هم از زبان خود او و توان آنحافظ در استفاده از التفات، می

 چنگ و عود دانست.

نقش گوینده و فاعالن حارض در فضای این غزل، همچنین التفاِت مشکوکی 

تر کرده است، خود که در آن استفاده شده است و ابهام شعر را نیز افزون
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توان تا حدی ای خاص است که با توّجِه دقیق به آن میآفرینشگِر ه�ِی صحنه

ی شاعر را دریافت؛ شاعر با شنیدن صدای چنگ و شده از سو وهوای درکحال

کند. در این شعر عود ناگهان از خود بیخود شده و رشوع به رسودن شعر می

بخشی به این (خودآگاه یا ناخودآگاه) به دنبال این است که با استفاده از جان

ا ها در مورد این اوضاع ر ها نسبت به جهاِن اطراف و سخن آندو شیء، نگاه آن

به زبان آورد. وی تحت تأثیر صوت و موسیقِی حاصل از این دو ابزار، ابتدا به 

یابد و ای در میان خود و این دو ابزار موسیقی دست میاحساس همزادپنداری

اند و کند به سخن گف� از جهانی که این دو ابزار دریافتهپس از آن رشوع می

ها همچون حافظ نگران حال ند. آنبا آهنگ دلنشین خود سعی در بیان آن دار 

ها با نگاهی مثبت یاد ها از آنخواران و رندانی هستند که همواره در غزلباده

ای خواریبخش خود مخاطب را به بادهشود. به همین سبب با نوای فرحمی

کنند. چنگ و عوِد مطرح در این غزل از افرادی آرام و پنهانی دعوت می

ها بیزارند و با آن اَع�ل خواری و حتی از نواهای آنه از بادهناخشنودند ک

کنند و به دنبال آن، در بیت بعد در مورد آن افراِد نامطلوب بیشرت مبارزه می

نوشی بخش موسیقی و میتنها با نواهای فرحها نهشود؛ آنسخن گفته می

یز رس ناسازگاری مخالفند، بلکه اساساً با عشق و عاشقی و دوستی و محبت ن

برند) و در پی نابودِی این مفاهیم از دارند (ناموس عشق و رونق عشاق می

های آن تنها با شادی و نشانهی خود هستند. این افراد نهجهان برساخته

وسالی و هر منش و روشی که کلی با نوعِ انسان در هر سنمخالفند، بلکه به

کنند)، گویا وجود انسان و زنش پیر میباشند، رس ستیز دارند (عیب جوان و رس 

پندارند و به همین دلیل های او را ذاتاً گناهی نابخشودنی و نحس میخواسته

ارزش نبوده ای تقلبی و بیاست که حاصل این اندیشه و سلوک آنها جز سکه

ها حتی وپوچ است. آنها بر رس هیچهای آنها و جدالاست و �امی دشمنی

 شود چنین دنیایی؟دانند، اما مگر مینهانی از عشق را نیز ممنوع میسخِن پ
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ها گویا حافظ به خود باز گاه پس از بیان احساسات درباره برخی از ناگواریآن

گردد و یا شاید ه�ن چنگ و عود با درکی همزادپندارانه با حافظ و �امی می

کنیم و کار این افراد انتقاد میدارند که: درست است ما از ها بیان میانسان

دانیم، اما به این نکته نیز آگاهیم که همه ما، چه موافق و ها را نادرست میآن

شده در ابیات قبل، همگی بیرون از در قرار داریم و چه مخالف با مفاهیم مطرح

 سوی پرده آگاهی ندارد.درستی از آنکس بههیچ

و عود یا مستقی�ً از زبان خود به گالیه  در بیت بعدی دوباره از زبان چنگ

 گوید:پردازد و میمی

پسندان با پیر مغان ـ پیر محبوب و آرمانِی حافظ ـ به مجادله و این نادل

ها مانند کاِر آن کنند و این کار آنپردازند و او را ناراحت میمخالفت می

قات زندگی او و سالکانی است (در اینجا گویا داستان شیخ صنعان و اتفا

رسپیچی مریدانش مورد نظر است) که با پیر و راهن�ی خود مخالفت کرده و با 

 او به بدی رفتار کردند.

کنند ه�ن تعزیر کنندگان هستند اما افرادی که وقت پیر را دچار تشویش می

کنند. توان گفت این سالکان این کار را میبا استفاده از آرایه استخدام می

اینکه تکفیر [یا ه�ن تعزیر]کنندگان ) «۱۲۳۴: ص۱۳۹۲ز ثروتیان، (بهرو 

شوند) این است که کنند برای پیر (مزاحم وقت و خلوت او میتشویش وقت می

(ه�ن، » ها این سالکان هستند.کنند و عامل آزار آنسالکان خطا می

 )۱۲۳۵ص

 به معنی عرصان او خوبان معموالًافظ و در دیوان همح: در دیوان ۷بیت 

اما خوانش این بیت با این معنِی واژه فضای غزل را  ۲رود.زیباروی به کار می

شود که در این بیت سخنی مطرح شده دهد و مخاطب متوجه میتغییر می

ها در غزل حافظ است که با بافت م� خوانش نزدیکی ندارد. از این نوع بیت
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پژوهان  شده است بسیاری از حافظها باعث بسیار وجود دارد. وجود این بیت

های پس و پیش ارتباط با بیتارتباط یا کمهای او را بیبرخی از ابیات غزل

خود بدانند و ادعا کنند در غزل حافظ نیز به علت تنوع مضمون، ارتباط 

رنگ است. اما اگر ما در های سبک هندی کمها همچون غزلعمودی بیت

رایج و مصطلح آن برداشت کنیم در تحلیل بیت و در  اینجا خوبان را در معنی

ارتباط آن با ابیات پس و پیش آن مشکلی نخواهیم داشت. در رشح ثروتیان 

(ثروتیان، » خوبان عا�، عارفان و سالکان«گونه آمده است: معنای خوبان این

گونه اظهار نظر کرده ) اما ایشان در مورد معنی بیت این۱۲۳۵، ص۱۳۹۲

تواند اوضاع را نظر میخواهد بگوید پیر درویشان با نیممی هراً ظا«است: 

(ه�ن، » کند.داند و در این کار کوتاهی میبگرداند، لیکن همه را از خدا می

) ایشان معامله را به معامله در میان پیر و سالکان تعبیر کرده و بیان ۱۲۳۶ص

توانند آبرو کسب کنند ه او میکند که سالکان با پیروی از پیر و با جلب توجمی

کنند و در پی جلب رضایت پیر خود نیستند. ها در این کار کوتاهی میاما آن

) البته این تعبیر ثروتیان بر اساس چاپ خانلری است. ۱۲۳۵(ه�ن، ص

را برگزیده است. ذکر آبرو به جای ملک دل با » آبرو«، »ملک دل«ایشان به جای 

تر است. به وبان ـ یعنی نیکان و عارفان ـ بسیار متناسباین معنی دوم و رایج خ

 دهیم.همین دلیل ما نیز این انتخاب خانلری را بر انتخاب قزوینی ترجیح می

دکرت حمیدیان که از معتقدان انسجام عمودی در غزل حافظ است در مورد 

به هر حال به نظر می رسد شاعر می خواهد آن «این بیت اظهار می دارد: 

» ق تلخ را با رجوع به عوا� عشق و ج�ل قدری تغییر دهد و شیرین کندمذا

)که تناسب زیادی با عقیده کلی ایشان در ۲۴۸۳، ص۱۳۹۱، ۳(حمیدیان،ج

 خصوص انسجام شعر حافظ ندارد.

سخن از عشق الهی است و در آن بازهم سخن از دو گروه مخالف و  ۸در بیت 

دین است؛ افرادی که رسیدن به  متضاد است. در مرصاع نخست سخن از اهل
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

دانند و با قدرت معشوق ازلی را به وسیله کوشش و عبادت و امثال آن میرس می

طور که در ابیات قبل بیان کنند. اما ه�نی خود ح�یت میاز این عقیده

شد، حافظ یا این آالِت موسیقی، از ابتدا از این افراد و صاحبان این نگرش 

 دانند.ها را حاصل این نگرش میی مشکالت و ناآرامیمهانتقاد کرده و ه

در مرصاع دوم سخن از افرادی است که خود را در عا� کون و فساد، بی اراده 

دانند. این تلقی کرده، دستیابی به معشوق ازلی را در گرو خواست الهی می

 شوند:ی کلی تقسیم میگروه نیز خود به دو دسته

ن خیام که با وجود سخن گف� از این تقدیر، در مجموع فیلسوفانی همچو . ١

جنبان این حوادث کیست دانند درواقع سلسهکنند که �یخود نیز اعرتاف می

 ی اصلی از آن چه کسی است؟و اراده

نیکی و بدی که در نهاد برش است«

شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عشق

»تر استهزار بار بیچارهچرخ از تو 

 )۷۷، ص۱۳۹۰(خیام،                      

 گویند:و با وجود اقرار به دانش باال می

محروم نشد علم دل من ز هرگز«

کم ماند ز ارسار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

»معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 )۸۸ص (ه�ن،                           
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ها و نه همه ـ که ی بزرگی از آنای دیگر عرفا هستند ـ البته دسته. دسته۲

دانند و ارزشی برای تالِش دستیابی به معشوق ازلی را در گرو خواست او می

 سالک قائل نیستند.

در مورد حافظ امکان اظهار نظر در خصوص موضوعات عمیق و پیچیده کار 

در این موارد، از ابهام و  اره، خصوصاً چندان راحتی نیست. حافظ همو 

کند و سخنش زیرکانه است. به عنوان مثال در پیچیدگی بیشرتی استفاده می

ها نسبت به ها و نگرشی این دیدگاههمین بیت با لحنی که دارد گویا هرسه

دهد. این مسئله شاید �ایانگر معشوق ازلی را مورد طعن و �سخر قرار می

شده، جبهه های مطرحه حافظ در مقابل این گفت�ناین باشد ک

های وی نیز تأّمل کنیم متوجه جویانه گرفته است، اما اگر در سایر غزلمخالفت

شویم که دریاف� گفت�نی که حافظ بدان پایبند باشد بسیار مشکل است می

 بینی او را بهپژوهان نتوان اندیشه و جهانی برخی حافظو شاید به گفته

 ۳گفت�ن خاصی محدود کرد.

ای عمیق و فلسفی، بازهم همچون خیام در بیت بعد پس از مواجهه با مسئله

 گوید:شود و میتوجهش به گذر زمان معطوف می

می بنوش و فکر و اندیشه خود را درگیر این مسائل مگردان؛ زیرا اگر به نگرشی 

ن کنشگران و حارضاِن این ی اییابی و از باال نگاه کنی، همهتر دستجامع

بازی، چه مخالف و چه موافق، هریک در پی اثبات اندیشه و دریافت خود از 

که حقیقِت کنند که اهل حقیقتند، درحالیحقیقت هستند و همگی تظاهر می

مطلق همواره از چشم انسان ضعیف در پرده است. این سخنان تحت تأثیر نوع 

های فکری و گونه درگیریدارد. در این نگاهی است که حافظ نسبت به انسان

گوید که گویا در �ام کند و سخن میفلسفی، حافظ معموالً به نحوی عمل می

 کند.های خیامی رجوع میگیرودار افکار فلسفی خود به خیام و اندیشه
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 این نگرش و طرز بیان حافظ به آیرونی سقراطی نیز بسیار شبیه است:

مبنای این آیرونی از این قرار است که  )ratic ironySoc (:یرونی سقراطیآ«

زند و در باب موضوعی که مخاطب او ادعا شخص دانایی خود را به جهالت می

کند تا مخاطب را گرفتار تردید کند و به طور طبیعی به ال میؤ قدر سدارد، آن

 یهدانسته است. به مانند روش مباحث�ی او بفه�ند که آن موضوع را واقعاً 

 ۴» .دفالسفه که ریشه در ه�ن روش ریشه دار و اصیل سقراط دار 

معنایِی مطلق غیرممکن است. در مورد شناسان یاف� روابط هماز دیدگاه زبان

ای هم یافت؛ زیرا تی نسبیمعنایِی حتوان موارِد هموجه �یچهیشعر حافظ به

برای هر مخاطبی که اندکی با اشعار حافظ ارتباط داشته باشد و از معانی و 

های وی نیز تا حدی آگاهی داشته باشد، کاررفته در غزلهای بهجایگاِه عبارت

باالیی انجام  روشن است که انتخاب واژگان در این م� با حساسیت و دقت

ای دیگر بدون مواجهه با تحولی ای به جای واژهگرفته است و جایگزینِی واژه

 رسد.معنایی غیرممکن به نظر می

اما درمورد شمول معنایی قضیه متفاوت است. این نوع رابطه در متونی 

همچون این غزل، که دو نوع نگرِش متعارض مطرح است و واژگان اغلب در 

دیگر قرار دارند، وجود دارد. همین دو دستگِی واژگان موجب تقابل با یک

شود که واژگاِن هر دسته دارای شمول معنایی باشند و برخی از واژگان زیر می

مجموعه واژگانی دیگر قرار گیرند. به عنوان مثال در بیت دوم استفاده از عشق 

ندی نشانگر بو عشاق و حتی استفاده از دو واژه پیر و جوان تحت یک دسته

 وجود شمول معنایی در این بیت است.
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با این تفاصیل وجود رابطه تضاد معنایی نیز در متونی از این قبیل طبیعی به 

 رسد.نظر می

برون، «، »قلب تیره، اکسیر«در این غزل به عنوان �ونه با مشاهده اصطالحات 

ه در سخن توان دریافت کمی» ثبات، تغییر«، »تقدیر جد و جهد،«، »درون

 حافظ وجود کل�ت متضاد نشانگر وجود مفاهیم متضاد و تقابلی است.

هایی که در جریان تولید م� حضور دارند و چگونگی روابط فاعالن و هویت

ش باالیی برخوردارند. دریاف� روابط موجود در این ها در تحلیل م� از ارز آن

کاررفته در این م� و شناخ� فاعالِن حارض در آن از طریق توجه به افعال به

شود. در این غزل از افعالی که به فاعالن غایب اشاره دارد غزل ممکن می

مدار و خود کاربردی گفت�ن» کنندمی«بسیار استفاده شده است. ردیِف 

 فمند در این م� است.هد

های آغازین بیان شد، فاعالِن اصلی در این طور که در پاسخ به پرسشه�ن

غزل به صورتی مبهم حضور دارند؛ گفته شد که فاعل اصلی خود حافظ است و 

دهد، فاعلی (در اینجا راوی یا ای که انجام میسازِی ه�مندانهبا صحنه

ها ) را وارد فضای غزل کرده و �امی اعرتاضای) مجازی (چنگ و عودگوینده

گوید (بیت کند. در دو بیتی هم که یا از زبان خود میرا از زبان او بیان می

نایافتگان گوید (بیت آخر)، خود را نیز در جرگه رهپنجم) و یا در مورد خود می

است  دهد و ادعایی ندارد مبنی بر اینکه تنها نگرش و مسلک ما درستقرار می

 و دیگران گمراهند.
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

حافظ درمجموع چه از زبان خود و چه از زبان این شخصیت مجازی، در اغلب 

پردازد که هویتشان آشکار نیست. های غزل به انتقاد از فاعالن غایبی میبیت

 تواند از چند بُعد مدنظر قرار گیرد:این فاعِل جمع غایب می

کند و مرجع آن نیز در غزل حضور استفاده می» کنندمی«وقتی وی از فعِل 

تواند نشانگر این باشد که مرجع این ضمیر به افرادی ندارد، این موضوع می

ها عواقب بدی دارد گردد که سخن گف� و اعرتاض مستقیم نسبت به آنبرمی

 و گوینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ادی غایب سخن شود و در مورد افر ی جمع استفاده میوقتی از شناسه

تواند بیانگر این باشد که اغلِب افراد جامعه این کار را گوید، به نحوی میمی

 کنند و یا الاقل حامی آن هستند.می

دهنده تحقیر آن تواند نشاناین نوع سخن گف� و نامی از فاعل نربدن، می

 فاعالن از جانب گوینده باشد.

تواند نشان دهنده عهد ذهنی بین  از نگاه دیگری ذکر این نوع از فعل می

شاعر و مخاطبش باشد. مخاطب حافظ به عهد ذهنی می تواند حدس بزند که 

 سخن در مورد کیست.

هاِی بیانِی کل�ت، از نظر تفاوت میان انواع گفت�ن به لحاظ ارزش

های ی آن و با استفاده از طرحوسیلهایدئولوژیک معنادار است و گوینده به

 پردازد.های خود میشده، به بیان ارزشیابیبندیطبقه

بندی استفاده شده های طبقهطور که گفته شد از طرحدر این غزل ه�ن

رسی بایدها و است. شاعر از زبان چنگ و عود یا از زبان خود ابتدا از یک
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شود واژگان این غزل برداشت می گوید. بایدهایی که ازنبایدها سخن می

 اند از:عبارت

موسیقی و رشاب مورد تأیید است، عشق و عاشقی مطلوب است، پیر مغان و 

 و غیره. گشاستهای او راهراهن�یی

بازخواست و مجازات، به سبب خوردن رشاب نامطلوب است، نباید  ها:نباید

جویی مورد تأیید گیری و عیبارزش کرد، عیباعتبار و بیعشق و عاشقی را بی

گوینده نیست، نباید به خیال باطِل خود فریفته شد، با وجود اینکه همگی از 

دستیابی کامل به حقیقت محرومیم، نباید در مورد آن سخن بگوییم یا الاقل 

وچرا نباید به علت پندار خود با دیگری جدال کنیم، نباید با پیر مغان چون

گذرد که وزگار و اتفاقات روزمره تکیه کرد؛ زیرا مدتی �یکرد، نباید به ثبات ر 

کند و چیزی در این دنیا پایدار نخواهد ماند، هرکس که همه چیز تغییر می

حق به جانب  باشی نباید به دنبال تزویر و ریا باشی و نباید خود را کامالً 

 بدانی.

ور کرد که خالق اثر در توان تصهای ساده از ظاهِر این کالم میبا این برداشت

داند بیان خود با چالشی مواجه است؛ در بسیاری موارد بایدها و نبایدها را می

توان گوید اما در برخی موارد خود را نیز در مقابل حقیقت ناآشنا و ناو می

ـ و در پایاِن سخن خود در » ما از برون در شده مغرور صد فریب«بیند ـ می

ها را به ی کسانی باشد که همواره آناست خود نیز در زمرهیابد که ممکن می

خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب/ چون نیک می«گیرد؛ باد انتقاد می

(البته اگر حافظ را به معنای عام آن ـ یعنی هر » کنندبنگری همه تزویر می

 اشد).الدین محّمد شیرازی مورد نظر بحافِظ قرآنی ـ ندانیم و خواجه شمس
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

منظور از استعاره در تحلیل گفت�ن، استعاره متعلق به گفت�ِن ادبی نیست، 

ای از تجربه برحسب ای برای باز�ایی جنبهبلکه در این نگرش، استعاره وسیله

 )۱۸۲، ص۱۳۸۹ای دیگر از آن است. (فرکالف، جنبه

 ستعاره به کار رفته است:در این غزل دو ا

 در بیت نهم.» کارخانه«در بیت سوم و استعاره » قلب تیره«استعاره 

در مورد استعاره نخست؛ حافظ در معرفی و بیاِن آنچه این گروِه مورد انتقاد به 

مندی از آن به نحوی غرّه کنند و حتی به سبب بهرهدست آورده و بدان تکیه می

 استفاده کرده است.» قلب تیره«اند، از استعاره شده

قی و عشق و عاشقی مخالفند. این ویژگی مورد انتقاد با باده و موسی این گروهِ 

تواند بیانگر این نکته باشد که صاحبان این اندیشه و کنش باید افرادی می

ی این گفت�ن قرار دارند. معتقد و مقیّد به مبانِی دینی باشند و تحت سیطره

بینی ی موافق با جهانهمواره در پی انتقاد از روش و منش جبهه این افراد، که

رسند. حقایقی که دی فریفته و غافل به نظر میاحافظ هستند، از دیدگاه او افر 

ای تقلبی است که حتی با سیاه شدن آن اند ه�نند سکهآنها به آن دست یافته

اِن متعصِب آن در تقلبی بودنش نیز برمال شده است، اما با وجود این حامی

ها همچون اکسیر و ی آنآمدهدستخیال خود بر این باورند که حقیقِت به

ارزشی را به طال تبدیل کرده و نقاط ضعِف نگرش کیمیایی است که هر فلز بی

 بخشد.کند و تعالی میها را اصالح میآن

گرفته نشده ی دوم البته به اندازه مورِد پیشین از گفت�نی بهره در استعاره

ای دانسته که هر روز در آن اتفاقات جدیدی مثابه کارخانهاست و تنها دنیا را به

 دهد و همواره در حال تحول است.رخ می
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ها، های آننقش ها،های دستوری بیشرت بر روی فاعالن، روابط آنویژگی

ای که این وقایع در آن روی دهد و رشایط زمانی و مکانیافعالی که رخ می

)۱۸۴، ص۱۳۸۹شود. (فرکالف، داده است، متمرکز می

کنند یکی ه�ن های مهِم دستوری که در این م� جلب توجه میاز ویژگی

نی بیان دادن فعل یا سخن به فاعل مجازی است؛ یعبخشی و نسبتشخصیت

 این مطالب از زبان چنگ و عود.

دیگر استفاده از افعاِل مرکِب جمعی است که شناسه آن به فاعلی نامشخص 

گردد که در موردشان بحث شد و در بخش تفسیر به آن خواهیم باز می

 پرداخت.

دا شاعر برای مخاطب از اقرار و سخن گفِ� دو آلت موسیقی سخن ابت 

آورد. در ابیات بعد نیز با گوید و به واسطه، سخن خود را به زبان میمی

شود و به دنبال آن دوباره استفاده از شگرد التفات، خود دو بار وارد روایت می

 سپارد.روایت را به کنشگِر واسطه می

 اند از: زل مشارکین اصلی که دارای نقشی اساسی هستند، عبارتدر این غ
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

شود و انتقادها و که درمجموع �امی مطالبی که در این غزل مطرح می

شوند و به گیرد از زبان او بیان میهایی که از جانب فاعالن انجام میح�یت

بینی اوست و از شده در این غزل، حاصل جهانی مطالب مطرحتعبیری همه

 ذهن او تراوش کرده است.

ای است مشارکیِن دیگری که در این غزل نقشی اساسی دارند، آالِت موسیقی

که شاعر در راستای هدف خود و با توجه به موقیعت خاصی که در آن قرار 

دارد، انتخاب کرده است. انتخاب این مشارک از جهاتی اهمیت دارد؛ این 

شعری، فضاِی حاصل از تصویرسازِی شاعر را به فضاِی خیالی تبدیل  شخصیِت 

تواند سخنانی بگوید و کند و شاعر در پناه این فضای شاعرانه و مجازی میمی

حقیقتی را به تصویر بکشد که معموالً در رشایط عادی به عنوان مثال در متون 

ده است. به تعبیری ن�ِ آن زمان، دور از دسرتس و کاری مشکل و پردردرس بو 

انتخاب این شخصیِت شعری با توجه به اینکه با سایر عنارص مطلوِب وی ازقبیِل 

تواند انتخاب بسیار رشاب و عاشق و زیباروی و غیره نیز سازگار است، می

 مناسبی برای جایگزینی و بازیگری به جاِی نقش اصلی باشد؛ یعنی شاعر.

 

یِن دیگری که در این م� از اهمیت بسیاری برخودارند، ه�ن مرجعِ مشارک

رود و اع�ل آنها ها سخن به میان میض�یری است که در افعال از اع�ل آن

ها و اع�ل مشارِک اصلی (یعنی شاعر) و مغایر و در تعارض با خواسته نیزکامالً 

 .جانشین او (چنگ و عود) است
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ی پیشین نیز بیان شد که معموالً کنشگراِن حارض در هادر پاسخ به پرسش

کنند. در این غزل هم غزلیات به وجِه مبهم و مرموزی حضور پیدا می

ی او ی موافق قرار دارند ـ یعنی خود شاعر و �ایندهکنشگرانی که در جبهه

صورت نامشخص ی مخالف، به (چنگ و عود) ـ و هم کنشگران موجود در جبهه

ی و رمزآلود حضور دارند و دریافت و شناخت این کنشگران معموالً به عهده

 شود.خواننده گذاشته می

ها و سخنان رمزآلود کاریبیان رازآلود و مبهم خود عاملی است برای پنهان

های شاعرانه، برای توجه به ه��اییگف�. حافظ در بیان خود عالوه بر 

ی گیرد. اما نکتهانتقاد از وضعِ موجود نیز از این ابهام شاعرانه بسیار بهره می

ظریفی که در این بین وجود دارد این است که این بیاِن مبهم و رازآلوِد شاعرانه 

شده در حعالوه بر افزودِن زیبایی کالم ارتباطی نیز با تأثیر بیشرتِ مفاهیم مطر 

ی خود روشی متفاوت در جذِب غزلیات دارد. این شگرد حافظ نیز به نوبه

 مخاطب است. 

در مورد فاعالن گفته شد که با توجه به شگرد خاّص حافظ، معموالً در این 

تنها در این غزل، بلکه در بسیاری از شود. درنتیجه نهکاری میخصوص پنهان

 های دیگر هم از جمالت مجهول بسیار استفاده شده است.لغز 

در مورد استفاده از جمالت منفی گفته شد که این شگرد خود روشی است 

طور نیست و بسیاری برای بیان مخالفت با گفت�ِن مورد انتقاد. اما همواره این
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

دادن اع�ل گفت�ِن با منفی جلوه مواقع بدون استفاده از جمالت منفی و تنها

 پردازند.مخالف، به تقابل با آن می

در این غزل نیز اغلِب جمالت مثبت هستند، اما مثبت بودن جمالت نشانگر 

دارد که این نیست که مورد تأیید هم باشند. در اصل وقتی حافظ بیان می

به اشتباه  کنند، خود عاملی برای تحریک مخاطب در توجه بیشرتچنین می

 مفرط کنشگِر مخالف است.

کنند، کاررفته در این غزل وجه خربی است: تعزیر میهای بهیکی از وجه

تقریر  کنند، گویند،کنند، حاصل نشد، اکسیر میبرند، عیب و رسزنش میمی

کنند، دهند، چه میکنند، تشویش میکنند، مغرور شده(ایم)، تدبیر میمی

کنند کنند، است، تغییر میکنند، نهادند، حواله میتوان خرید، تقصیر میمی

 کنند.و تزویر می

وجه دیگر وجه امری است: پنهان خورید، مگویید، مشنوید، نگر، اعت�د مکن، 

 خور.می

دانی که چنگ و عود چه «هم از وجه پرسشی استفاده شده است: یک بار 

 »کنند؟تقریر می

استفاده از وجه خربی، تحت تأثیر بیان روایی غزل است. هرچند در برخی از 

ابیات از وجه امری استفاده شده است و حتی استفاده از پرسش در آغاز نیز 

اوضاع و بیان اعرتاض شود، اما به تصویر کشیدن باعث جلب توجه مخاطب می

هم به کمِک روایت از زبان چنگ و عود، تأثیرگذاری ی بیان روایی، آنوسیلهبه

تواند از نظر موسیقایی می» کنندمی«غزل را بیشرت کرده است. تکرار ردیِف 
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ی قدرت دهندهبیانگر افسوس و ناراحتی شاعر باشد و شاید از سویی نیز نشان

ها باشد و در مقابل، ناچاری و نفوذ بسیار گفت�ن آنباالی این کنشگران و 

ضعف راوی را نیز به ذهن متبادر کند. اما درهرصورت این بیان روایی و 

ی تصویری کلی از اوضاع ی بیشرت از وجه خربی، خود در ارائهاستفاده

 نابسامان و نامقبول موفق بوده است.

 ی قدرِت دهندهحدی نشان گفته شد که استفاده از وجه خربی در اینجا تا

اندِک گوینده است. در عین حال بیان روایی مسائل از طرِف دیگر 

ی نوعی قدرِت پنهان راوی است؛ زیرا در استفاده از این وجه، دهندهنشان

تواند داشته باشد این است که در بیاِن خود بر کمرتین نقشی که راوی می

گذارد و از دیِد خود به نقد آن نقاِط ضعف و خطاهای گفت�ِن غالب دست 

کارگیری این بپردازد و این امتیازی است که حافظ (آگاهانه یا ناآگاهانه) در به

 شیوه از آن بهره برده است.

ی دهندهاستفاده از وجه امری نیز در این غزل برخالِف انتظار، چندان نشان

ال، کاربرِد فعِل امر از اقتدار گوینده نیست؛ زیرا از جهتی در دو مورد از این افع

و در موارد دیگر نیز وجود » مشنوید«و » مگویید«جانب گفت�ن مقابل است: 

ی قدرِت گوینده در م� نیست؛ در بیت نخست از دهندهفعل امر چندان نشان

کند که باده را پنهان خورید. استفاده از این فعل زباِن چنگ و عود بیان می

گفت�ن غالب نسبت به  در بازخواست و مجازاِت ترسی است که  تحت تأثیرِ 

خواری وجود دارد. در مورد بعدی نیز در استفاده از این وجه، ضعف و بی باده

این سالکان نگر که «گوید گوینده قابل مشاهده است: وقتی شاعر می ارادگیِ 

ی ای است برای مشاهدهکنندهدرواقع فعل امر تنها دعوت» کنندچه با پیر می

ی گوینده. در دو مورد ی قدرت و سیطرهدهندهاین اوضاِع نامطلوب و نه نشان

اعت�د مکن بر «گوید کند. گوینده میدیگر نیز مشابه همین قضیه صدق می

هر دو این اوامر تحت تأثیر یک جِرب بزرگ و قدر�ند » می خور«و » ثبات دهر
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وینده نیست، بلکه نهایت عجز ی قدرِت گدهندهتنها نشانصادر شده است و نه

 گذارد.او را به �ایش می دهد و ناچاریِ وی را در مقابل تقدیر نشان می

تواند یاریگر تحلیلگر تنهایی �یهای صوری بهبه عقیده فرکالف اتکا به ویژگی

) ۲۱۴، ص۱۳۸۹(فرکالف، در دستیابی به تأثیر و تأثّرات م� بر جامعه باشد. 

 شود.کارگیری مراحل تفسیر و تبیین برای ما روشن میدرنتیجه رضورت به

مباحث و عناوین مهمی که در مراحل مختلِف تفسیر باعث دستیابِی تحلیلگر 

 اند از:شود عبارتبه ارتباط م� و جامعه می

 های مبتنی بر عقل سلیم؛فرضدریاف� پیش

 شناخ� زمینه اجت�عی گفت�ن؛

 شود:موقعیتی و نوع گفت�ن که خود به اجزا و مراحل مختلف تقسیم می بافت

 الف) ظاهر کالم (نظام آوایی، دستوری و واژگان)

 کاربردشناسی) ب) معنی کالم (معنی شناسی،

 ج) انسجام موضعی (انسجام، کاربردشناسی)

 ساختار م� و جان مایه (چارچوب کلی) د)

آمده از موارد باال بررسی دسته از اطالعاِت بهتر که با استفاددو عنوان کلی

 شود:می

 . بافت بینامتنی.۲. بافت موقعیتی                 ۱
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 )۲۱۶، ص۱۳۸۹ . (فرکالف،۱شکل                                                

یاف� به بافت موقعیتی و نوع گفت�ن عالوه بر توجه به موارد باال، برای دست

نشان داده شده  ۲ای را نیز باید طی کرد. این مراحل در شکل مراحل جداگانه

یاف� به نظم اجت�عی باید به محیط است که در آن مفرس برای دست

موقعیتی آگاهی داشته باشد و آگاهی به محیط موقعیتی نیز در پی پاسخ به 

 شود:های زیر در مورد موقعیت حاصل میپرسش

 چیست؟ . محتوا: ماجرا۱

 . فاعالن: چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟۲

 . روابط: روابط میان آنها چیست؟۳

 . پیوندها: نقش زبان در پیشربد ماجرا چیست؟۴
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

 

 )۲۲۲، ص۱۳۸۹. (فرکالف، ۲شکل                                               

به دنبال آن به پردازیم تا های باال میاینک به طرح هریک از عناوین و پرسش

 هایی در مورد این غزل دست یابیم.پاسخ

مفرس در مراحل مختلِف تحلیل از م� به جامعه و از جامعه به م� در حال 

های دستوری و واژگانی نیز تحِت تأثیِر برخی حرکت است و تحلیِل ویژگی

های صوری به گیرد. او در این ویژگیجام میهای ذهنی مفرس انزمینهپیش

ای است که م� در دنبال تکمیل اطالعات خود در مورد بافت و نظم اجت�عی

آن خلق شده است و در بخش تفسیر نیز با تکیه به این اطالعاِت چندجانبه 

تواند بیان کند که آیا این م� در راستای ایدئولوژِی حاکم است که مفرس می

 کند و در پی تغییِر آن است.یا با آن مبارزه می است و
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شود، مفرس، اشاراتی می های مبتنی بر عقل سلیمِ فرضدر اینجا ابتدا به پیش

های سپس برای دستیابی به بافت موقعیتی و نظم اجت�عی به پرسش

 شده پاسخ خواهیم داد.مطرح

توان گونه میار حافظ از مرکزیت برخوردار است، اینگفت�نی را که در اشع

تبیین کرد: با توجه به ح�یت دو جانبه دین و حکومت از هم و ارتباط متقابل 

ها با یکدیگر، در اغلب قرون اسالمی در ایران گفت�ِن دین از مرکزیت آن

این ترین بحثی که جامعه ایرانی در طول ای برخوردار بوده است و مهمویژه

های دینی و مذهبی هایی حول اندیشهقرون با آن مواجه بوده است، بحث

در چنان روزگاری، حقیقِت دیانت مرتوک و بازار ریا و دروغ رایج «... است. 

یک از گردد. هیچشود و آزادگی، درستی، ای�ن و حریت ضمیر پای�ل میمی

 ن باب نگرانی و تأسفی ندارند؛دو دسته ـ نه روحانیان و نه طبقه حاکمه ـ از ای

گیرد و به مال و ریاست زیرا هریک از این خوان یغ� نصیب خود را برمی

رود و رسد. فضل و ه�، علم و اخالق، رسبلندی و استغنا همه از بین میمی

)؛ ۱:۱۵۹دهد (پرست آزادگانی چون حافظ را رنج میها روح آزاد و حقیقتاین

ر آن مرشب وسیع فلسفی نخواهد بود که ملجأ متدینین زیرا تصوف هم دیگ

 )۲۱، ص۱۳۸۷(استعالمی،» رفت.آزادفکر به ش�ر می

 تریندر بخش توصیف، در مورد ظاهر کالِم این غزل به نکاتی اشاره شد. مهم

نتایج مطالبی که در این حوزه ارائه شد و در مرحله تفسیر اهمیت دارد 

 اند از:عبارت
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گیری در رسارس غزل آید که نوعی تضاد و تقابل و جبههاز ظاهر کالم بر می

وجود دارد و واژگان با بار معنایی خود هرکدام از گفت�ِن مورد تأیید خود 

 کنند.ح�یت می

طور که گفته شد استفاده از جمالت خربی و امری ندر بخش دستور نیز ه�

کند با دهنده نوعی خفقاِن اجت�عی است که شاعر را مجبور میهر دو نشان

 استفاده از شگرِد ابهام و به صورتی پنهانی، انتقادات خود را مطرح کند.

ها و در کل تک جملهه در غزل و معنای تککاررفتتوجه به معناِی کل�ت به

ای برخوردارد است. �امِی جمالِت حارض در غزِل حافظ از اهمیت بسیار ویژه

ترین مسائلی که شده در مورد غزلیات حافظ، یکی از مهمهای انجامدر پژوهش

شود، شگردهای خاّص و ه�ِی وی در انتقاِل معانی در قالب کل�ِت مطرح می

ابی و ویژه اوست. حافظ در انتخاب واژگان و چینش آنها حساسیت بسیار انتخ

شود. این عمل او تا حد زیادی تحت تأثیر ه��ایِی شاعرانه زیادی قائل می

اوست. وی در بیان مفاهیم مورد نظر خود همواره سعی دارد از نهایت ظرفیت 

که از واژگان  کالم استفاده کند. یکی از امتیازات زبان او نیز این است

های که وجود ایهام یکی از مشخصهنحویکند؛ بهچندمعنایی استفاده می

از لحاظ ه�ی و به عنوان رود. این بیاِن مبهم معموالً اصلی شعر او به ش�ر می

مختّصه اصلی شعر وی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این تحلیل، ما بر 

ستفاده از کالم، تا حدی تحت تأثیر گفت�نی است گونه اایم که ایناین عقیده

آمیز هم انتقاِد دوپهلو و کنایهکند و آنکه شاعر در شعر خود آن را دنبال می

است که عالوه بر تأثیرگذارِی بیشرت، جاِن گوینده را نیز از خطرهای احت�لی 

 دارد.در امان نگاه می
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م باشد، به حکم عقل و تجربه و ه�مندی مثل حافظ وقتی که رند و نابغه ه«

رحمی و تیرگی باید ابتدا پروای جان و رس خویش و عرف در عرصی به آن بی

ی سپس پروای ه� و گوهر خویش را داشته باشد. حافظ برای خود وظیفه

ه�ی و سپس تا حدودی اخالقی قائل بوده است، نه نقش سیاسی یا 

آموزی، امیدبخشی و مبارزه گیهای او زند اصالحگری سیاسی... اصالحیگری

(خرمشاهی، » پایان با زهدفروشی، ریا و عوام فریبی است.امان و بیبی

 ) ۶۳، ص۱۳۷۳

ی توصیف بیان شد (با توجه به گرهی طور که در بخش آغازین از مرحلهه�ن

با آن » خوبان«در دریافت معنی زیبارویان از واژة  کردن بیت هفتکه در معنی

اند که برخی از ابیات پژوهان بر این عقیدهشدیم)، بسیاری از حافظمواجه می

های حافظ دارای ارتباط عمودی نیست. اما این عقیده بحث انسجام غزل

برد. به همین دلیل گروهی دیگر از موضوعی م� را زیر سؤال می

ه دنبال قراینی هستند که نشان دهند �امی غزلیات حافظ در نظران بصاحب

اساس، دارای انسجام معنایی و ساختاری است. بر همین مبنا ما نیز در 

نشان دادیم که چاپ خانلری در تصحیح » آبرو«ی توصیف خود با برگزیدن واژه

این بیت بر چاپ قزوینی برتری دارد؛ زیرا با گزینش این چاپ انسجام م� 

 شود.ارتباطی ابیات پرهیز میشود و از پراکندگی و بیفظ میح
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گونه بیان توان اینهای پیشین ارائه شد میبا توجه به سخنانی که در بخش

کرد که در این غزل نقد گروهی که در عرص حافظ صاحب قدرت هستند 

هایی که ها و درگیریدهد و �امی تقابلین م� را تشکیل میی امایهبن

شاعر در م� خود ایجاد کرده است در راستای به چالش کشیدن این گفت�ن 

 غالب است.

در آن مطرح در مرحله توصیف در مورد ماجرای این غزل و محتوا و مطالبی که 

ها توان در اینجا به آنتفصیل سخن گفته شد، اما نکاتی که میشود بهمی

اشاره کرد این است که درمجموع حافظ برای بیان انتقاد خود از شگردی 

کند و با بازیگرِی نقِش جایگزین ـ یعنی برگزیدن چنگ ه�مندانه استفاده می

گیرد و حتی در را به باد انتقاد میو عود به عنوان جانشین خود ـ گروه مخالف 

کند و همه را در دستیابی به حقیقت ناتوان های بعد خود را نیز نقد میبخش

بردن به باده و رهایی از �امی این قیدو بندها کند و تنها راه را پناهمعرفی می

 داند.می

تفصیل سخن گفته شد و بیان شد که پیشین بهدر مورد فاعالن نیز در بخش 

فاعل اصلی و حقیقی و به تعبیری بازیگر اصلِی این صحنه ه�ی درنهایت خود 

حافظ است، اما در عین حال دو نقش اصلی دیگر نیز به صورتی رمزآلود در 

. مرجعِ افعال مرکِب ۲. چنگ و عود. ۱کنند: جریان این بازی نقش ایفا می
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 شود.امی ابیات از او انتقاد میجمعی که در �

ای با توجه به توضیحات پیشین مشخص است که روابط دراین غزل رابطه

تقابلی و جدالی است اما درنهایت �امی کنشگران حارض و غایب در یک 

عاقبت آنها  گیرند و با گذر زمان، تفاوتی درای باالتر قرار میکاسه و تحت اراده

وجود ندارد و همگی باید از این کارخانه رخت بربندند. تنها تفاوت در این 

برند و است که کنشگراِن مورد تأیید گوینده از دِم زندگی خویش بهره می

ی حافظ با مقابله«شوند. کنشگراِن مورد انتقاد از هر جهت متقبّل زیان می

دولت که همه مدعی صالح و  صوفی و زاهد و نیز با کارگزاران دین و

اند همیشه با سخن از می و میخانه همراه است. پرداخ� به این پرهیزگاری

» هاست.گذاش� او روی نقطه ضعف آنمعنا در مقابلة حافظ با ریاکاران، دست

 ) ۱۲۵، ص۱۳۸۷(استعالمی، 

ویژه در های انسانی و بهش زبان در انتقال تجربهدکرت پورنامداریان در مورد نق

های تلخ و شیرین �امی تجربه«گوید: ی استفاده حافظ از زبان میمورد نحوه

و بایسته و نبایسته تاریخ و فرهنگ ما در زبان ما نهفته است. تجربه ما از جهان 

شناسد و یم کس که زبان را عمیقاً ای است زبانی. برای آنتا حدی تجربه

های ها و واقعیتفرهنگ را نیز، آفرینش در زبان بازآفرینی وجه غالب تجربه

ها نیز هست. انتقاد حافظ از صوفی، هم داللت بر صوفیان عینی همه زمان

های پیش از �ایان �امی تاریخ از زمانانتقادپذیر عرص او دارد و هم بر صوفی

تاریخ و فرهنگ ما مصداق خارجی حافظ تا هر زمان که مصداق صوفی در 

داشته باشد و هم یادآور �ام انتقادهایی است که پیش از او و بعد از او از 

، ۱۳۹۲(پورنامداریان، » شود.صوفیان متظاهر و دروغین شده است یا می
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) در این غزل با وجود اینکه دو بار از التفات استفاده شده و پیوند میان ۱۴ص

توان رسد، اما با تأمالتی میتا حدی مبهم به نظر می ابیات و حتی کنشگران

پیوندهایی میان کنشگران دریافت و به تصویری از روابط میان این کنشگران 

 رسید.

تبیین عبارت است از دیدن گفت�ن به «گوید: فرکالف درتعریف تبیین می

(فرکالف، » ت.عنوان جزئی از روند مبارزه اجت�عی در ظرف مناسبات قدر 

) هدف از تبیین، توصیف گفت�ن به عنوان بخشی از یک ۲۴۵، ص۱۳۸۹

شود که چگونه گفت�ن به فرایند اجت�عی است. در این مرحله تببین می

ترین بخش از تبیین این است شود. مهمعنوان یک کنش اجت�عی معیّن می

رهای اجت�عی را که به پاسخ این پرسش دست یابیم: آیا این گفت�ن ساختا

 بازتولید کرده است؟ یا منجر به تغییر در آن شده است؟

های در مورد گفت�ن مسلط در عرص حافظ مطالبی ارائه شد. یکی از گفت�ن

اصلی و قدر�ند در نظم اجت�عی روزگار حافظ گفت�ن عرفانی است. حافظ 

های خود به غزل دهد و در بسیاری ازاز جهتی خود را در این گفت�ن جای می

پردازد. وی هرچند گاهی شگرد جدیدی در بازآفرینی و همراهی با آن می

کند، اما همواره یکی از های شاعرانه خود استفاده میتعابیر و روش

های مطرح در این غزلیات گفت�ن عرفانی است. درنتیجه اگر بخواهیم گفت�ن

گوییم باید اقرار کنیم که در تنها در مورد این گفت�ن در غزلیات سخن ب

شود. شاید یکی از دالیل غزلیات وی این گفت�ن به نحو جدیدی بازسازی می

این مسئله این باشد که در دورة حافظ نیز پس از گذشت چند قرن دوباره میان 

هایی رخ داده است و گفت�ن عرفانی، دیگر ها و جداییعرفان و تصوف شکاف

گیرد. اما اگر بخواهیم در مورد نی غالب قرار �یدر راستای گفت�ن دی
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 تر ـ یعنی گفت�ن دینی ـ سخن بگوییم که طبیعتاً گفت�ن قدر�ندتر و جامع

شود خصوصاً بازهم صوفیان و زاهدان و اقشاری از این صنف را نیز شامل می

 در مورد این غزل، باید بگوییم که حافظ در تقابل و در حال مبارزه با این

گفت�ن است و همواره در پی ایجاد تلنگری در مخاطب است و او را به اندیشه 

های غالب در جامعه در طرح و اشاره به عقاید و اندیشه«انگیزد. و تأمل برمی

حاکی از قبول نیست، بلکه دست�یه طعن و تعریض به  شعر حافظ غالباً 

گفتار از آن پیروی  کسانی است که در عین ادعای قبول آن، خود در عمل و

کنند و نیز انتقادی طنزآمیز و نهفته از اندیشه است که در حوزه عقل و �ی

 ، ص چهار)۱۳۹۲(پورنامداریان، » �اید.عمل نارسایی خود را باز می

هاِی حافظ و دریافِ� مفاهیِم یاف� به جهاِن غزلبا درنظرداش� اینکه راه

لوژِي توان در مورد ایدئو راحتی �یبسیار دشوار است و بهمطرح در آن کاری 

ها به مطالِب منسجمی دست یافت، ما ابتدا با بررسی مطرح در غزل

های ظاهری غزل از نظر واژگان و دستوری و همچنین مد نظر قراردادن ویژگی

بافتی که این م� در آن خلق شده است، با تکیه بر اطالعات تاریخی در مورد 

بینی و روش و منِش حافظ اوضاع سیاسی ـ اجت�عی و همچنین دریافت جهان

های او، سعی کردیم رویکرد یادشده را بر روی این م� از طریق جهان غزل

 گونه برشمرد:توان اینرا میترین نتایج آنپیاده کنیم که مهم

نتقادات اجت�عی هایی که در آن اها ـ یعنی غزلگونه غزلالف) حافظ در این

پردازد که مبلّغِ تعصب و ریاکاری ای میمطرح است ـ به مبارزه با گفت�ن دینی

 و ظاهرفریبی است.

ترین کند که مهمب) وی در انتقادات خود از شگردهای مختلفی استفاده می

توان استفاده از فضایی رازآلود و پر از ابهام دانست. این شگرد ه�ی آن را می
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 د تحلیل گفت�ن انتقادیتحلیل غزلی از حافظ با رویکر 

شده است که استفاده از ایهام ویژگی اصلی شاعری او معرفی شود. با  باعث

توجه به اینکه در این غزل استفاده از این شگرد ه�ی همچون اک� غزلیات 

وی جلوه نداشته است، ما با این توصیف و تفسیر و تبیین نشان دادیم که وی 

مدار گفت�نهای یک م� با استفاده از شگردهای مهم دیگری که از ویژگی

است، در جهت افزون کردن فضای رازآلود شعر خود بهره گرفته است تا 

های گفت�ن غالب وارد کند و بدون اینکه راحتی بتواند نقد خود را بر بنیانبه

ای علیه حافظ داشته باشد، توانسته است این قدرت حاکم بداند و دست�یه

ند، به چالش بکشد و حاصل این های این قدرت حاکم را شناسایی کلغزشگاه

دریافت و نقد خود را با استفاده از ه� خود به طریقی مؤثر به جامعه رسیان 

 دهد.

.توضیح اینکه برخی از واژگان با توجه به بافت جمله مثبت یا منفی هستند ۱

دهنده ی تقریر در بیت نخست مثبت و مقبوِل حافظ است؛ زیرا انتقالمثالً واژه

فهوم مثبتی است. تقریِر چنگ و عود و آالت طرب و نشاط همیشه در شعر م

شود از جانب افرادی وی مطلوب است. اما در بیت چهارم حکایتی که تقریر می

ای با است که مورد تأیید شاعر نیستند و در نتیجه این واژه در این جمله واژه

آن نوع واژگانی است که معنی منفی است یا در مورد واژه ناموس باید گفت از 

ای دارد اما در اینجا برعکس به معنای در اشعار رندانه حافظ بار معنایی منفی

 مثبت از آن استفاده شده است.

 . حافظ:۲

دیــن و دل بردنــد و قصــد جــان کننــد

اسـت ذورگر رود از پی خوبان دل من مع
 

ـــاث  ـــان الغی ـــور خوب ـــاث از ج الغی

روددارد چه کند کز پی درمان نـ درد
 

 سل�ن:
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مدعی منعم مکن در عاشقی زیرا که نیست
 

عقل را با پیچ و تاب زلف خوبان هیچ تـاب
 

 خواجو:

ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر
 

رو که ذره مهر نجویـد ز آفتـابزآن
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