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 چكيده
در»فردينـان دو سوسـور«شناس سوئيسي، شناسي كه اول بار با آراي زباننشانه ،

و مـدلول بررسي چگونگي ارتباط دالّشد، هدفشمطالعات زباني مطرحيهحوز

آننشانه. در سطوح مختلف زباني بود كه خـود يـك علـم باشـد، شناسي پيش از

و ارزيابي متون است شناسي از دل مباحث هرچند نشانه. روشي خاص در بررسي

و به ويژه، مساله و مدلول سربرآورده است،يزباني سوسور چگونگي ارتباط دال

و بـاالخص، نظريـه به حوزه و هاي ديگري چون نقد ادبـي حقانيـت«ي خـوانش

مي» خواننده و به نظر شـناختي ايـني زبانرسد به غير از جنبهنيز راه يافته است

ن استوار است، بتوا» ياكوبسن«ي ارتباطي پيام در نظريهي روش كه عمدتا بر سويه

و باالخص در حوزههاي مخاطباز آن در نظريه ي بالغـت، بـراي بررسـي محور

ايـن مقالـه در نظـر دارد ضـمن. ها بر خواننده بهره گرفت تاثيرات مختلف نشانه

بندي نشانگان شعر حافظ از حيث ماهوي، به كاركرد متفاوت هريك بر روي طبقه

و سپس، به شناسايي انواع زبان در  غزل حافظ، با توجه به دايـره مخاطب بپردازد
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 مقدمه.1
ميتر از جنبه شناسي بيشامروزه به نشانه آني علمي آن نگريسته جا كه آن را به شود؛ تا
مياي از علم زبانعنوان شاخه اي نظـري بـه دارد به شيوهگيرند كه قصد شناسي در نظر

و مدلولي ميان دالرابطه درها با تعريفي كه سوسور از نشـانه. كل نظام زبان بپردازد ها
و آن را به عنوان به دست مي و مدلول يا واسطه«دهد ي يگانگي يـك مفهـوم اتحاد دال

ي جنبـه شناسـي نـه تنهـا، نشـانه)51: 1370بـارت،(»كندبا تصوير آوايي آن تعريف مي
از طريـق«گيرد؛ بلكه به عنوان علمي نظري، بايد آن را منحصرا صرف زباني به خود مي

ها با ديگر واحدهاي نظام زبان دارند، تعريف كـرد؛ يعنـي بـه بررسـي اي كه نشانهرابطه
و به محتواي نشانهها از جنبهآن ميي سلبي پرداخت شود به طريـق ايجـابي ها كه سبب
نظ آن )108: 1388سجودي،(».ر آوريم، چندان التفاتي نكردها را در

كـه خـود شناسي پـيش از آن قبل از هرچيز بايد اين نكته را يادآوري كرد كه نشانه
و ارزيابي متون است شناسـي از هرچند نشـانه. يك علم باشد، روشي خاص در بررسي

و به ويژه، مساله مدل مباحث زباني سوسور و دلول سـربرآوردهي چگونگي ارتباط دال
و باالخص، نظريهاست، اما به حوزه و هاي ديگري چون نقد ادبي حقانيـت«ي خـوانش

مي» خواننده توان دو گرايش عمده را در رابطه با ادبيات، نيز راه يافته است؛ تا جايي كه
اثـر اسـت كـه هاي هنرياول به كارگيري اين روش در بررسي جنبه: شناختدر آن باز

ز و عمدتا با يكي از شش نقشي كـه بانكاركردي ي در نظريـه» ياكوبسـن«شناسانه دارد
ميارتباط خود برمي ي پيـام در عمـل ارتبـاط اين نقـش بـه سـويه. كندشمارد، مطابقت

و پيـام مـي مي و كـانون توجـه خـود را بـر روي مـتن گـذارد؛ دوم، اسـتفاده از پـردازد
شناسـي بـه جـاي تمركـز بـر صورت نشانهي بالغت، كه در اين شناسي در حوزه نشانه
و معنايي در نشانهرابطه آنها يا رابطهي سطوح آوايي ها با نظام زبـاني يـك اثـر، بـهي
آني شكلنحوه و انتخاب آن. پـردازد ها از سوي مـتكلم مـي گيري چـه در ايـن مسـلما

ـ انتخاب اهميت دارد، نه معناي نشانه ر مخاطـب ها بلكه شناسـايي تـاثيراتي اسـت كـه ب
.گذارد مي

ي ارتباطي ياكوبسن، يعني نقـش بيانگرانـه در اين حالت، دو نقش ديگر در نظريه
)expressive ( و انگيختگي و نقش تاثيرپذيري تـر مخاطب برجسـته ) Conative(متكلم

حلبه جاي تالش در ارائه«شناسي، شق دوم نشانه. نمايدمي هايي براي اختالفـاتي راه
و معن هاي تفسـيري متعـددي اسـت ها در يك اثر، در پي تحليل كنشايي نشانهتفسيري

ايـن شـقّ دوم در كـاركرد)99: 1388كـالر،(».آوردكه آن اثر در مخاطبان خود پديد مي



3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ها در شعر حافظ نقشي در خيال اقتضاي حال نشانه
ميروش نشانه شناسي بالغي ياد كرد، بـا در نظـر گـرفتن توان به نشانهشناسي، كه از آن

تا)100:همان(» يك مشي ارتباطي«ادبيات به عنوان  كنون نتوانسته است نسبت به امكان،
.ي تاثيرات داللت، اطمينان حاصل كندشناسايي كليه

كوشـد تـا بـا به همين منظور، اين مقالـه ضـمن پـرداختن بـه ايـن تـاثيرات، مـي
گرفتن از امكانات بالغت سنتي، به ويژه در مبحث مقتضـاي حـال در علـم معـاني، بهره

به اين منظور، در عين حال كـه. اين شق دوم راه حلي پيدا كند براي توضيح هرچه بهتر
ها در غزل حافظ هم از حيث ماهوي بندي نشانهروش خود را در سطح بالغي با تقسيم

و كاركردي كه در ارتباط بـا اثربخشـي بـر مخاطـب دارنـد، بـه كـار  و هم از نظر نقش
آن مي مب بندد؛ اما به سبب و احث در شق اول نشـانه كه خود را از طرح برخي از شناسـي

بيي زبانحوزه و بيند، به ادبيت نشـانه نياز نميشناختي آن نيز كامال هـاي غـزل حـافظ
ميها با ديدگاه معرفتپيوند اين نشانه و مشرب عرفاني شاعر هم نگاهي .افكندشناختي
در،اقتضاي حالكه نظر به اين متـون بالغـي اكثـر يكي از مباحث مهمي است كه

و»مطول«كهن همچون  و»العلوم مفتاح«تفتازاني خطيب قزوينـي بـه»االيضاح«سكاكي
به،اندآن پرداخته يك دليلبا اين همه، و غالباً دسـتوري بـه مسـأله رويكردهاي  نواخت

را( هاي بالغـي، اين مبحث در اغلب كتاب)اندناميده» النحو معاني«تا جايي كه اين علم
. مغفول مانده است،متأخّر

شناسـي شناسي موجود در علـم نشـانه با اتّخاذ روشي حاضر، مقالهبه همين دليل
كه مي و چگونه واژگان يـا بـه تعبيـري نشـانه كوشد به اين فرض بنيادين دست يابد هـا

و مـي زبان شاعرانه نيز به سوي مخاطب جهـت مـي» هاينقش« تـوان از طريـق گيرنـد
آنمطالعه آن. ها به احوال مختلف مخاطب پي بردي دقيق كـه ظـرف تحقيـق بـه سـبب

دركوشيدهحاضر، غزل حافظ است،  و ايم تا هر مرحله از تحقيق، فضاي تفكـر عرفـاني
، چـه در هـاي خـود منطق نوع ادبي متن را از نظر دور نـداريم؛ از ايـن رو، در بررسـي 

و چه در حيطه-شناسي زبانيي نشانهحوزه دو شناسـي بالغـي،هي نشان هنري همـواره
و معرفت نوع جنبه .ايم شناختي را از ياد نبرده شناختي
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 شناسي زبانينشانه.2

 شناختي حافظبيني معرفتملك نشانه، سيري در جهان.2.1
چون هايي به شخصيت،گرديمميشناسي امروز بازهاي نشانهگاه به نخستين خاستگاههر

و رواقيون  خـوريم كـه در طـول تـاريخ،ميربارسطو، اگوستين قديس، پوئنو، جان الك
و رشد آن به عهده داشته سزاييبه سهم )327: 1388،مكاريك ريما(.انددر پرورش

درو رواقيان در چارچوب گفت يـا»)Logos( لوگـوس«يزمينـه گوهـاي خـود
ميها بر كيهان خردي كه بنا به اعتقاد آن هـاي نشـانهي نظريـه راند، مفصالً دربارهحكم

ي عمـر كيهـاني نشـانه را بـه انـدازه حتّي برخـي ديرينـه ). 327:همان(اند قلم فرسوده
و معتقدند كه حقيقت يگانه مي آندانند پـس عمـر. يافتمجال ظهور نمي،ي عالم بدون

آني آفرينندهها به قدمت سابقهنشانه دري »ي نشـانگان نشـانه«جايگـاه هاست كه خود
توان زماني را در تصور آورد كـه حـق در يعني نمي)17: 1975 مشونيك،.(نشسته است

و در غيب عمائيت خود بي و نشاني مكنون بوده باشدحجاب كبريا .هيچ روزن
آنياگر مطابق سنت عرفان وحدت وجودي بـه ايـن بـاور نظـر بيفكنـيم، اثبـات

هرزيرا در آموزه؛چندان دشوار نخواهد بود ، يك از مراحل وجودهاي وحدت وجودي،
هر مراتب رامختلفي از يك حقيقت واحد است كه در و مرتبه، خود مطابق با اسـتعداد

مي وجودي همان مرتبه،ظرفيت  تر وجود يافت موجودي در مراتب پايين اگر؛ كندظاهر
همباالترشود، به اين معني است كه مراتب وجودي  و معلـولي به قاعـده زمان، ي علـت

و عرفـان مـي لي مبتني بر پايـه پس با تأم. موجوديت يافته است تـوان ايـن هـاي فلسـفه
سـايه كند كه حقيقت در سايه، حقيقتـي بـي حقيقت را دريافت كه معني وجود اقتضا مي

و نماد را چون همزادي در كنار خود بپرورد و نشانه . اما پيچيده در شوالي ايما
و هم به معناي سخن گفـتن،لوگوس كه در لغت گـاه آن1،هم به معناي خرد آمده

و اتوس بيفزايد، سه ركن بالغت يونـان را تشـكيل خواهـد داد كه به دو . عنصر پاتوس
و مراقب،لوگوس است تا پيام بـه لحـاظ منطـق عنصري است كه رو به سوي پيام دارد
و متناسب با موضوع باشد،بشري ؛ چرا كه متكلم همواره بايد خـرد خواننـده قابل قبول

ادبي نيـز توقـعيبلكه در يك متن برجسته. را در هنگام سخن گفتن با او در نظر گيرد
آن تنها در گرو قـدرت اقنـاع،مقبول افتادن پيام از سوي گوينده مخاطـب نـزد كننـدگي

. است
بهترين تصاوير شعري، انگيزخيالحتي موجـب است كـهيينماواقع تنها با تظاهر

و بال دوام امر،مخاطب لذت ميطخوانش با. شودبع، ماندگاري اثر ادبي وجـود بنابراين،
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و رويكردهاي متفاوت براي استروش يكنها را بايـد مسـلم واقعيتباط قواعد بالغي،

خيـزد، خـرد از افـق نگـاه او هرجا كه بالغت به تعريف بوطيقاي سخن برمي: انگاشت
كه،اما خرد؛جداشدني نيست سـان عمـل كـالم يـك انـواعيدر ميان همه مراتبي دارد

آن.كندنمي و در ادب عرفاني، و ديگـري جهـان روح گاه كه دو عالم، يكي عالم سـخن
آيـد، هـا فـرود مـي پيوندند وملكوت آسمان برملكـوت واژه جان در يك نقطه به هم مي

مي،واژه واحامل خردي مضاعف و ناگهان تكثر و چندژهشود و آواها اليگـي مراتـب ها
ميوجودي معنا، تجربه حاصل اين سخن، لوگوس يـا. آزمايداي از نوع وحدت روح را

و عارف، طعمـه  اي در پايـدام خيـالِ خردي خواهد بود منبعث از خيالي عاري از اوهام
مه« .»رويان بستان خداعكس

و در همان حـال،مي خود را به جمع خيال) ناخودآگاه(حافظ با سكر، نهاد كشاند
و ايماهادر ميان تفرقه) خودآگاهش(من  جمـع(الجمعـي دست انـدركار جمـع،ي آواها

و معنا مي)ميان آوا و ناخودآگاهدر نتيجه اين جدايي. شودديگر ، گسسـتي در خودآگاه
مياين ميان طنـين ايسـتد،ي آن به خوانـدن مـي اي در دهانههربار كه بينندهو آيدپديد

و زبانش لرزه در گسست مي و آن را از مخزن ملكوت، دستذهن خوش ريزشي افكند
و بدين ترتيب، شكافديگر از تعبيرها مي و زبان، به وسـيله سازد؛ ي هريـك ميان ذهن

مي از معني همچنان از خوانندگان، و خالي شدشود اما گويي هيچپر .گاه لبريز نخواهد
و انتظار او از نشـانه براي رسيدن به افق ادراك هـا، بايـد از آن نـوع حافظ از معنا

و بـراي رسـيدن بـه سـرمنزل مقصـود خـود، جهان و عرفان درآميختـه بيني كه با عشق
و عشق گشته استتوحيد، تجربه تفسـيري بتوانيمتا، تصوري داشته باشيم گر سكر، فنا

و آفرينش تجلي  اگـر حـافظ از ملكـوت.ميارائه دهـ) در افق واژگان(از تجلي آفرينش
زبـان او، بـه هـاي ميـان نشـانه واژه به ملك زبان درآويخته، پس بايد با بررسي روابـط 

.گريزي هرچند اندك بزنيم معاني ابياتش ملكوت
و كالم است،به باور خاورشناسان، ويژگي بارز شعر حافظ چنين به نظر. موسيقي

؛اهميت چنداني ندارد،اصالت داشتننرسد كه صنايع بديعي در شعر حافظ به لحاظ مي
آن از سويزيرا اين صنايع و خـود حـافظ ابـداع چه ساير شاعران نيز به كار رفته است

و توازن كالم اوست فـراوان بـه،تكرار نيز در سراسـر غزليـات حـافظ. است، موسيقي
ايـن، بـا وجـود. بار در ديوان آمده اسـتهاده»نسيم«ي في المثل واژه. خوردچشم مي

و معني بدون رابطه بـا موسـيقي كـالم  مفهـومي،منتقدان بسياري بر اين باورند كه لفظ
)5:71ج،1364نياز كرماني،:ربي(. ندارد
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 شناسي حافظ را همچون هـر شـاهكار زيبايي هاي فنونتوان ناگشودنيهرچند نمي
يك،ديگري با يك كليد ادبي مي واقعيتبه سادگي گشود، و آن، توان مسلم را انگاشت
و پريشان،ي بريد صباكه نظم حافظ كه چون شيوهاين گـوي اسـت، رمـوز ايـن پريشان

بيصنعت راپردازي و بالغـت،تكلف و هم درسطح نحو و واژگاني هم در سطح آوايي
و تعادل ميان هم و ايجاد توازن .اين سطوح پراكنده استةو در ساختن تركيبات زيبا

زمـان بـه اي هـم اد تمام رويكردهاي نقدگراي موجود، دريچههذا، بايد به تعد مع
و به ذهن خود چون روش سفينه در اقيـانوس، فرصـت غزل او آلود منازل شتاب گشود
را سيالني دائمي در ايـن نيـزي آوا به جاي نشانه كنار گذاشتن پاره. بخشيد در كالم او

و؛ري نيستي فضل تقدم يكي بر ديگوجه به منزله، به هيچپژوهش زيـرا در شـعر، آوا
مي،معنا در كنار هم را«در واقع،. آفرينندسبك ممتاز يك پاره گفتار ادبي را زبـان شـعر
همبايد بر اساس آن مي چه آن را و از آن جـدا مـي زمان به زبان گفتار پيوند ، سـازد زنـد

)155: 2001 تودورف،(».فهميد

و ادبيت نشانهشناسي در شعر بوطيقاي نشانه.2.2  ها حافظ
يي نشانه با مصـداق يـا دو سـويه رابطه(ي اين ارتباط جا كه رهيافت ما به حوزهاز آن

و مدلولي در نشانه از) دال هرچه باشد، قبل از هرچيز مستلزم در دست داشتن تعريفـي
آني ابتدا بايد ديد درباره،آن است و تعريف تاكنون چه نظراتي مطرح شـده اين ارتباط
. است

دووشناختي، نشـانه همچـ بنا بر تعريف فردينان دوسوسور، از منظر زبان ن اتّحـاد
و،مصداق را نيز بـه ايـن دو جـز»چارلز سندري پيرس« دال مدلولي است كه بعداًوجز

آن،اي خـاص عبارت از آن شيء واقعي است كـه نشـانه در گـزاره،مصداق. افزود بـه
و»ي«،»م«امتـداد آواهـاي(شامل يك عنصر مـادي» ميز«ي واژه،براي مثال؛پيوندد مي

شي)»ز« و نيز در، تصور انتزاعي آن در ذهن اي است كه براي برجسته كردن اين مفهوم
مي،موردي خاص :لزومـاً زبـاني نيسـت،با اين حال نشانه. كندخود را به ذهن تحميل

هـايي چـون هـا از طريـق ويژگـي نشـانه. يك نشانه اسـت مثالً يك پرچم نيز در حكم
در مفهـوم(ايستايي؛)هاي يك زبان با زبان ديگر استتفاوت،آن نمونه(اختياري بودن 

و) كس قادر نيست يك نشانه را به دلخواه خـود تغييـر دهـد هيچقراردادي بودن، يعني 
)218-217: 1988 بونك،.(دقابل تعريفن،)تحول در طول زمان(پذيري تغيير
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و نشانه ساحتدر از روييم روبه،شناسي خاص ادبيادبيات، با بوطيقا كـه هـدف

شـكل گرفتـه انسـان هاي خاص زبـاني ويژگيآن، به كارگيري دانشي است كه بر پايه
قواعد توليد آثار را نـه در تـاريخ جوامـع يـا در روان،شناختياين بوطيقاي نشانه. است
مي،بلكه در درون همين آثار،افراد شناسي به ادبيات همانند يك نظـام نشانه. كندبررسي
ميگرانه داللت مينشانه،چرا كه متن ادبي؛نگردي مستقل امـا؛گيردهاي زباني را به كار

ميسازمان،يك نظام صوري ثانويةها را بر پايآن ي ارتبـاط كه بـا نظـام اوليـه كند دهي
خ،زباني ها چـهي اصلي در اين شاخه از علم اين نيست كه واژهنكته«.ورده باشدپيوند

ميمعنايي دارند بلكه اين است كه واژه )50: 1380سون، دينه(».يابندها چگونه معنا
مي،ي ادبيتشناخنشانهيبوطيقا رومـن«سـازد كـه ماهيتي از متون ادبي را پديدار

آنهاي روسي، اولو فرماليست»ياكوبسن بـه. انـد داده»)literalité.( ادبيت«نام،بار به
آن:موضوع مطالعات ادبي، كل ادبيات نيست«:زعم ياكوبسن يـا بـه ديگـر بلكه ادبيـت

و مجموعه اي از فرايندهايي است كه ايـن تحـول را سخن، تحول گفتار به يك اثر ادبي
)71: 2002 برژه،(».كنندايجاد مي

سصورت مي،براي تعريف ادبيتراه شاخصگرايان عمدتاً مـتن.1: دهندپيشنهاد
و تماميت اثر(ادبي به روي خود بسته است  و مصـداق.2؛)استقالل مـتن ادبـي مرجـع

 langage( هاي معمولي، زبـان اشـاره گفتمان ادبي، برخالف گفتمان.3ندارد؛]بيروني[

de connotation (است.)72:همان(
ادبي بـه ايـن معنـا نيسـت كـه مـتن از هرگونـه ارتبـاطي بـا مصداق بودن متن بي
و واقعيت برعكس، ادبيات ايـن توانـايي را دارد. بيروني خالي استجهان هاي خارجي

طور كه يـك همان. تر از زبان عادي برقرار سازدكه با واقعيت، ارتباطي به مراتب پيچيده
و اشيايي معمولي به موقعيتگزاره ميها، اشخاص، اماكن دهـد كـه بـه لحـاظي ارجاع

دري اي از ارتباطـات عينيتي محسوس دارند، متن ادبي نيز از طريـق زنجيـره،فيزيكي كـه
بـراي ) simulacres des référents( هايي سـاختگي سازد، مصداقدرون خود برقرار مي
به. آوردخويش فراهم مي نظامي به باور صورتگرايان، ادبيات تنها با پيوند دادن واقعيت

و اشيا را به شيوه و اشكال خاص كه واژگان اي متفاوت بـا اسـلوب زبـان از صورت ها
و بدين ترتيب، قادر كند، قادر به تبيين واقعيت استارتباطي روزمره تقسيم يا تنظيم مي

ب .آشنا سازدهاي مستقل جهاني با داللتااست ما را
و معناي صـريح هاي هاي زبانهاي اثر ادبي، برخالف دالدال معمولي، تنها از واژه

و معـاني ثانويـه يـا غيرصـريح اي از داللتبلكه شبكه؛اندو مستقيم آن درست نشده  ها
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)connotation(بيندهرا تشكيل مي و اصيل بـهد كه خود را از طريق يك ارتباط سابقه
ـ يا به تعبير ديگر،طاما اين ارتبا. كندروابط ميان كلمات تحميل مي اصـيل،» وصـل«ن اي

به كامل انحرافيلزوماً نبايد  و مـدلول(»وصل«نسبت در)دال . زبـان معمـول باشـد هـا
مي همچنان ميكه شواهد بسياري از ديوان حافظ به ما نشان تواند بـا كلمـات دهد، شاعر

و در عين حال و پديـدارها ببخشـد،ديگران بنويسد و معنايي اصيل به اشيا ؛قالبي ممتاز
و حافظ پرداختبهمي توان،به عنوان نمونه 2.مقايسة غزل خاقاني

ميآن در،شود بگوييم مدلول يك اثر ادبيچه سبب صرفاً پژواك واقعيت نيست،
گيـرد، اين نكته نهفته است كه اين مدلول زماني كه در درون يك گزاره ادبـي قـرار مـي 

در. بخشدساختار كلي آن گزاره، خاصيت دگرگوني به آن مي مالك سنجش يك سـبك
و دگرگـوني  و اي نهفتـه اسـت كـه يـك گـزاره در مجمـوع همـه ميزان تحول ي اجـزا

مي نشانه .آوردهاي خود پديد
و نشانهكه همهآن به سبب اويبـه وسـيله ها در شعر خاقاني قـبالًي عناصر خـود
ا و توضـيح آن بـه زبـانيستتعريف شده و، براي مخاطـب كـاري جـز شـرح سـاده

ها به در واقع، مخاطب در مواجهه با شعر خاقاني، در ميان نشانه. ماندباقي نمي،غيرادبي
ي ميـان كنـد رابطـه او صرفاً تالش مـي. گردديك ساختار يا داللت تازه نمي يافتنِ دنبالِ
با. هاي عيني هريك توجيه نمايد»مصداق«ها را با واقعيت يا آن در حالي كه كالم حافظ
دارد بسته نگاه مـي،ي شعرگزيني استعاره به جاي شباهت، ذهن مخاطب را در دايرهجاي

مي،و مخاطب ي ديگر يـا از مصـراع يـا شود به جاي رفتن از يك نشانه به نشانهناگزير
و بيت بعد، دايره آنبيتي به مصراع .ها به گردش درآيدوار در ميان

و در به عبارت ديگر، شعر خاقـاني داراي ابتـدا، و انتهـاي مشـخص اسـت ميانـه
داراي استقالل نسـبي در غزل حافظ، ابيات اما؛طلبد هنگام خوانش، حركتي خطي را مي

و ، اتصاالت قرار بگيردبر كدام نشانه)accent( كه تكيهبسته به اين محور عمودي است
ميمتفاوتي ميان نشانه توضـيح، تـن بـهي آن، متن بـه جـاي شود كه در نتيجهها برقرار

ميبنابراين.سپاردتأويل مي ي بـه واسـطه،سخن حـافظ در غـزل» اسلوب«توان گفت،
و مـدلولي خـود پديـد وار در شـبكه تحولي كه در جريـان يـك خـوانش دايـره ي دال

از مي و ادبيـت آن، از ايـن جهـت، برجسـته،غزل خاقاني» اسلوب«آورد، به مراتب تـر
.تر استبيش
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 محورسي مخاطبشنانشانه.3
در؛ايراد شود،ي حالادانند كه مطابق با مقتضعلماي بالغت، كالم بليغ را كالمي مي اما

و غايات خود براي رسيدن به چنين مطـابقتي، توجـه خـود را تنهـا بـه  توصيف وسايل
در؛هاي آوايـي المثل در بديع، به هماهنگيفي. اندمعطوف داشته،متن» ادبيت«هاي جنبه
و در علم معـاني به جنبه،بيان هـاي ادبـي ويژگـي النّحـو، يعنـي بـه معـاني،هاي معنايي

مي. پردازندمي جمالت ادبي، توان برشـمرد، درك قـدما يكي از داليلي كه براي اين امر
مخاطـب از حيـث كـردن با لحـاظ در علم معاني،.ي مخاطبان اثر استاز تحديد حوزه

و سالمت عقلي، احوال  در نظـر،و بالدتوتاو را اعم از شك، انكار، ذكاقواي فكري
آن گيرندمي  اقنـاع عقلـي بـراي،»قـول بليـغ«يابي به جا كه غايت اين علم را دستو از
و» لفظ مفيد«به بليغ را از سخن دانند، تعبير علماي دستور مي يعني لفظـي كـه در افـاده

مي،اداي مقصود و باز از آنجا كه وافي باشد دريافادهپذيرند در،»نحـو«مقصـود تنهـا
دهد، علماي بالغت نيز بـه بررسـي سـاختار دسـتوري جمـالت، از سطح جمله رخ مي

و مقنع آن حيث ويژگي مفيد (اندها اهتمام ورزيدهالعقل بودن )30: 1386شميسا،:ك.ر.
مطابقـت،صورت گرفته است،ي حالاهايي كه اخيراً در مبحث مقتضدر بازنگري

ر الـنفس،ي مراتـب علـم بلكه از جنبه،»فنون«و» اساليب«ا با آن، نه تنها از حيث سخن
هم اندنيز برشمرده ق،.ه1428 خـولي،(. انـد ناميـده» نفسـي فّنـي«زمانو اين مطابقت را

به ديگر سخن، در رسيدگي به احوال مخاطب، مـواردي غيـر از اقنـاع قـوه)550-549
و ادراكي وي را نيز در نظ و مظـاهر متعـددي» نفس«. اندر گرفتهعقلي انسان داراي قـوا

وي عقل ظاهر مـي گاهي به قوه،نفس. اي را بر عهده دارنداست كه هريك وظيفه شـود
و زماني نيز از طريق اراده هريك از اين سه قـوا، مظهـري از مظـاهر سـه. گاه با وجدان

ميگانه اختالفاتي كـه در آثـار يـا وظـايفيگردد با همهي يك نفس واحدند كه سبب
مي آن آنها ديده » عقـل«. محفوظ بمانـد،ي اتحاد مصدرها، به واسطهشود، وحدت ميان
و انكار را به عهده داردوظيفه،»ادراك«يا قوه انفعالي كـه اغلـب بـا.ي فهم، اقناع يا رد

ا و سرانجام نيروي و بد است را،رادهوجدان در ارتباط است، مبدأ عواطف نيك انسـان
) 551: همان(. داردبه تكاپو وامي،در مسير عقيده يا غرضي معين

و هم مخاطب كه يكي و ديگري،هم متكلم را،مصدر مرجع سـخن اسـت، كـالم
قويبه اتكا ميه،يكي از اين سه در؛كنند ايراد يا ادراك مخاطـب، مـتكلم بليـغببا اما

دادن سـخن خـود بـا آورد تـا بـراي مطابقـت او را همواره در نظر» حال«موظف است 
و مقتضاي حال او، به يكي از ـ اغرا اين سه روش، يعني اقنـاعي، انفعـالي ي در وي اثـر ي
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ميي علم معاني، به تاريخچه با نگاهي دوباره. گذارد كه بـه همـان شود اين نكته روشن
و النفسي علمنسبت كه دايره يي فكريـه قـوه شناسي قدما تنهـا در مضـيق حـال اقنـاع

هاي مناسب براي رسـيدن بـه يـك از روش ايشانمخاطب گرفتار مانده است، برداشت
، بـا روش كـار قـدما همه با اين.است مطابقت واقعي نيز به همان يك حال محدود شده

پس ناگزير بايـد بـراي ادراك. شناسي را به كمال گسترش داد مخاطبي توان حوزهنمي
.كرداي تعريف هاي جداگانهشناسيروش ديگر احوال مخاطب نيز
هـاي مختلـف ترين غزليات خود، آگاهانه سعي كرده است حـوزه حافظ در ناب

سه. تر سازدبه هم نزديكها را نشانه ،)تغزلـي(هاي عاشـقانهي غزل او جنبهگانهساحت
و عارفانه را هماجتماعي و براي هريـكمي گرد بـديع اي رمـزي آشـنا يـا نشـانه،آورد

در. آفريند مي آن دسته غزلياتي كه از ميان اين هر سه ساحت جمعي ايجـاد كـرده حافظ
آنو نشانه يكها را به شيوههاي متناسب با هريك از به كـار بـرده دست در كل غزل اي
و اليـه درك، با است ، هـا هـاي متنـوعي از قـواي نفسـاني آن طيف وسيعي از مخاطبان

ازمهههمچنين درگير كردن آن و رمزگان خـويش، قطعـاً بـه برداشـت منتقـدان با خود
.شودميترنزديك،»كالم بليغ«

و اجتماعي در اكثر غزليات و عرفاني يا تغزلي هرچند جمع بين دو ساحت تغزلي
آنديده مي و عمل به مقتضاي حـال شود، سه ساحتي شدن ها را بايد اوج بالغت شاعر
مي؛دانست بااز اين رو، و مخاطب توان شناسي او، يا به بيان توجه به اسلوب بيان شاعر

وي–ديگر، اسلوب فني  و جدول زير را در بررسـي نحـوه،نفسي كار ي مطابقـت فـن
هـاي وي در شناسي يـا بوطيقـاي نشـانه براي مجموع نظام نشانه) احوال مخاطب(نفس

.نظر گرفت
كاركرد

ماهيت نشانه
)پ(انفعالي)ب(اغرائي)الف(اقناعي

+)ساحتيتك(زباني)1(
++)محيطي(فرازباني)2(
___)احتيسچندملكوتيِ(پيرازباني)3(

تكنشانه.4  ساحتيهاي زباني
كنـد اقتضـا مـي،بايد گفت همان طور كـه قالـب غـزليك هاي گروهنشانهيزمينهدر

و حتي ترتيب قرار  و انتخاب حـروف گزينش كلمات، وزن اي انجـام بـه گونـه،گرفتن
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و احساسات مخاطـب بگـذارد شود كه بيشمي پـس؛ترين تأثير را در انگيزش عواطف

ب .تر از نوع انشايي باشدكار رفته در اين نوع ادبي، بيشهطبيعي است كه كنش
 تـوان از يا افعالي كه مـي ) actes de langage( گفتارها-ي كنشتاكنون در نظريه

شناسـاني چـون شناسي، از قول زبـان طريق اداي يك پاره گفتار معين انجام داد، در زبان
 هايي در گرفته است؛ امـا در ايـن به كرّات بحث»)Searle( سرل«و»)Austin( آستين«

شناسـان زبـان. تنهـا در سـطح جملـه قابـل بررسـي اسـت،ها يا افعالنظريه، اين كنش
كه جمالت را بر و غيـره،دارند، از قبيل وجه اخبـاري حسب وجوهي ،انشـايي، امـري
يمتـوان مـي،عمـل كنـيم»سـرل«المثل اگر مطابق الگـويفي؛هايي مي دانند حامل كنش

، كـنش)expressive( كـنش اظهـاري شامل،ي عمدهها را به سه شاخهي اين كنش همه
. نيمكتقسيم)declarative(و كنش بيانگرانه)representative( توصيفي

و داسـتاني تعلـق دارد، عمـدتاًي نخسـت كـه در دسته بـه انـواع ادبـي حماسـي
و توضيح: هاي مختلفي از جمله كنش خصوص در حماسـه،هب(حكايت، توصيف، شرح

و نثرهاي علمي و ستايش) رمان بـه) در اشعار غنـايي(و نيز اعجاب، تحسين، نكوهش
و در كنش. پيونددوقوع مي آنهاي توصيفي جا كه به شعر تغزّلي مربـوط بيانگرانه نيز تا

)به قصد تشويق، التماس، پرسش، امـر يـا طلـب( افعالي چون خطاب،است، به ترتيب
(افتد اتفاق مي هرچنـد. قالب غـزل بـه كـنش توصـيفي تعلـق دارد)95: 1992 كومب،.

و كذبتوصيفات،  و،پذيري دارندقابليت صدق ثار غنايي كـهآدر ويژهبهدر متون ادبي
و شخصيجنبه،در اغلب موارد مي)subjectivite(ي انتزاعي گيرند، به چيـزي به خود

و روان نويسنده ارجاع نمي را. دهندجز دنياي ذهن اين كـنش بـه گوينـده ايـن امكـان
احساسـاتي از ايـن دسـت، از نـوع. تري از خود سخن بگويد دهد كه با آزادي بيش مي

ميكه در بيش استهاي عاطفي كنش پس در قالـب؛شوندتر موارد به وجه تعجبي بيان
و نوع غنايي، وجه جمالت هر هـايي كـه هـر چه كه باشد، اخباري يا انشايي، كنشغزل

و برجسته كردن عنصر پاتوسقوه،گيردبار در پاره گفتارها انجام مي ي انفعالي مخاطب
)pathos (مي از. دهديا انگيختگي را هدف قرار به همين علت، هر كنشي در غزل اعـم

، همه بـه)وجه پرسشي، تعجبي يا انشايي(يا توصيفي) مربوط به وجه اخباري(اظهاري 
.دانست» اخبار ادبي«شوند كه آن را بايد نوعي كنش نوعي به يك كنش تأويل مي

روي انواع ادبي نيز در نظريهدر هر حال، مطالعه بـهي كنش گفتارها تا بـه امـروز
در حالي كه اگر از جمله به سمت واحـدهاي. سوي وجه دستوري جمالت داشته است

واژگـان نيـز بـه نحـوي، در هـا را تر زباني، نظير واژه حركت كنيم، همين كنشكوچك
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كـاركردي كـه در كـلابـ متناسباي از متن به عبارتي، هر نشانه. خواهيم كرد احساس
مييناعي، اغرامتن بر عهده دارد، يكي از سه كنش اق در ايـن. دهـدي يا انفعالي را انجام

حـاكي از كـاركرد گـروه اول، هـاي نـوع ساحتي بودن غزل در سطح نشانهتك،صورت
آنيگانه و درآوردن او به حالت انفعال رواني استي .ها در متأثر كردن مخاطب

مياز جمله نشانه و عناصـر توان به كاربرد فـراوان گياهـا هاي رايج در اين گروه ن
و سـنگ)در وصف طبيعت يا توصيف استعاري معشوق(طبيعي هـاي، كـاربرد جـواهر
و(قيمتي  و در و مشـتقات آن ...)چون لعل، يـاقوت، زر، سـيم از قبيـل ميكـده،(، بـاده

ومغبچه، پيرمغان، خرابات، مي بي هايي چون سرشك، غم، درد، نالـهو نيز واژه...) غش
س و واژهو آه، اندوه، خون دل، و تركيبات متعددي از اين دستوز جگر اشاره كـرد،ها

آنكه همگي به تقويت فضاي تغزلي سخن مدد مي ها را مـي تـوان رسانند به طوري كه
و مشتقات آن، شعر حافظ گاه از جنبـه. ناميد»هاي ملكينشانه« ي البته در خصوص باده

و تغزلتك و صرفاً انفعالي و بـا قـرار گـرفتن در خويش بيرون مـييگونه ساحتي آيـد
و سومي نشانهزمره . رانـد بعدي شدن به پـيش مـي غزل را به سوي چند،هاي گروه دوم
:المثل در غزلي با مطلع زيرفي

باي فشان بر خاكاگر شراب خوري جرعه كه نفعي رسد چه باكهاز آن گناه غير
)1369:602،حافظ(

جرعه بر خـاك«و» شراب خوردن«چون هاييدال» وصل«غزل، در آغاز با وجود
در،»افشاندن و عشرتاي شادفضكامالً ميخواري ويژه كـه در بيـتهب.گيردطلبي قرار

دريغ در قصـد بعد با تنبه خاطر مخاطب از اين واقعيت كه روزگار چون شمشيرزني بي
هـاي تفكـر كه يكـي از دسـتمايه نيزي اغتنام فرصت مايههالك مردمان نشسته به درون

مياشاره،خيامي است :كنداي آشكار
دريــغ زنــد روزگــار تيــغ هــالككــه بــيدريـغ مخـوربرو به هرچه تو داري بخور

)همان(
و از خـود بـي شـود، خـود مـي شاعر كه گويي از به زبان آوردن نام مي نيز مست

ميفريبكاريش در زدن راه قافلهيرا با همهرزدختر  ميهاي عقل و آرزو كند كـه ستايد
و خود،طارم تاك تا قيامت گـويي بـا بـر زبـان آوردن نـام خرابـي،،روي خرابي نبيند

ميخراب :شودتر
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مباد تا به قيامت خراب طارم تاكلزند ره عقفريب دختر رز طرفه مي

و بوي ديگـري مـي با اين دو؛يابـد همه، درست در بيت آخر، كالمش رنگ زيـرا
مينشانه و بادهي نامنتظر در شعر وارد دريغـش را نوشـي بـي شود كه فضاي شادخواري

:كندناگهان دگرگون مي
س دل پاكــدعاي اهل دلت باد مونراه ميكده حافظ خوش از جهان رفتيهب

دل«اند از اين دو نشانه عبارت كه طبعاً براي كسي كـه بـه» دل پاك«و» دعاي اهل
در اين صـورت، خواننـده بـه. راه ميكده از جهان رفته، دور از افق انتظار مخاطب است

يكخود جرأت مي و هاي نشانه»وصل«نظام،بار ديگردهد تا شناختي شعر را مرور كنـد
و،اين بار، از غزل را تنها توقع دعوت به مستي اش، بلكـه از بـوي بـاده؛نـدارد اليعقلي

و از خاك ميكده مينسيم ايمان با اين حال، غزليـاتي. كنداش شميم طهارت را استشمام
مثال:رودهاي شماره يك فراتر نميشود كه مقام باده در آن از حدود نشانههم يافت مي

:آن غزلي با اين مطلع
و رفيق شفي و مي بيغش قـــر شود زهي توفيگرت مدام ميسقــمقام امن

)60:همان(
:زيرو يا غزلي ديگر به مطلع

بتو يك ميوه بچينم چه شودگر من از باغ شبپيش پايي به چراغ تو دوـــينم چه
)149:همان(

و انفعالي البتّه حضور غزلياتي با نشانگان تك زن خواننـده گـاه ره نيـز هـيچ ساحتي
به؛نخواهد بو بياذعان حافظ، سفينهد زيرا حافظ با اسـتخدام. خلل استي غزل او رفيق

و قالـب اين الفاظ مي خواهد به يكي از اقتضاهاي ادبيت متن خود، يعني مقتضـاي نـوع
و غيرعرفاني«افزون بر اين،.پاسخ گويد است، در شعر حافظ كه تلفيقي از شعر عرفاني

ي اين گستردگي را كاربرد مصرانه. تري وجود داردانگيزي بسيار گستردهاستعداد پرسش
و سايه و عبارات چندمعنايي دار كه معناي ديگري را جز معـاني مبتنـي بـر نظـم كلمات

مينشانه و خـاطرات فرهنگـي را در آگـاهي خواننـده شناسي نخستين زبان تداعي كنـد
)280: 1382پورنامداريان،(».نمايدميتر بخشد، افزونحضور مي

)محيطي(ازبانيهاي فرٍنشانه.5
ببندي نشانهطبقه در اين قسمت از نظام عالهها، كـه محـيط خـوريم برمـيمييآن دسته

و هنجارهاي اخالقي آن روزگار و ابـداع آن سهم عمده،اجتماعي هـا داشـته اي در خلق
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از.ستا رمزگاني چون صوفي، واعظ، محتسب، صومعه، كنشت، عبوس استخدامهدف
و نظاير آن  ايجاد يك سلسله تقـابالت اسـت كـه حضـور رمزگـان،زهد، خرقه، سجاده

و را نظـاير آن ديگري چون پير گلرنگ، پير مغان، ميكده، خرابات، دردي، بـاده، سـاقي
آن. كندتوجيه مي ويحافظ و روزگار  سـبب شـد، بـهمي ارزش شمرده،چه را در عصر
ميجو نفاق و كالم خود آفريند، تبـديل بـه ضـد ارزش آلود حاكم، در دنيايي كه از فكر

هـاي نـوع براي هريك از تيـپ شخصـيت،آفريني ميان اين دو سلسله كند تا با تقابلمي
و وجه دومي نيز  و محتسـب را بيافرينداول، صورت و شـيخ و زاهـد در؛ يعني صوفي

آن؛نشاندمي پس ميبه رغم و خراباتي كه در جامعه خود را جلودار و مست و رند دانند
اند تا با ايجاد ايـن كه در جامعه به حاشيه رانده شدهبا وجود اين پيش؛و پير مغان را در 

راي گروهمنافقانهها، ماهيت تقابل .تر سازدبرجستهي اجتماع،در صحنه اول
 سـامان بـودن شـرايط موجـودهاين كار نه فقط به قصد اقناع مخاطب نسبت به ناب

بـه اصـالح حـاكم است رندانه براي جلب توجه قدرت كوششيبلكه گيرد؛ صورت مي
و تشويق مردم براي فاصله گرفتن از آن قبيل ظاهرصالحاني كـه  چـون بـه«اين اوضاع

و كاربست اين نشانه.»كار ديگر مي كنندآنروند، خلوت مي هـا بنابراين، حافظ با خلق
ميدر وهله و عقل مخاطب خود را و در گام بعد، ارادهي اول فكر راطلبد مخاطـب اش
، موضع خود را براي تغيير يـا بهبـود ايـن اوضـاع تعيـيناوتا بعد از اقناع دهد، قرار مي

و دوري،حتي گاه با حسن تعليلي دلپذير. كند  عّلـت حضـور مـدام خـود را در ميكـده
مي،از خانقاه خود را :كنداينگونه بيان

كنـدميها، حافظ با بالغتي رندانه، در واقع اين واقعيت را افشا قسم هنجارشكنياين با
و محراب مساجدكه فضاي خانقاه و منبر كه تردامنان بايد از ايـن قدر آلوده استآن،ها
.ها پناه برندبه دامان ميكده،پس براي توبه

)چند ساحتي(هاي ملكوتي نشانه.6
ميي ملكوتيدر انتخاب عنوان نشانه كه، گمان را هاي مناسب ديگريتوان عبارتب رود

تااين نام صرفاً از اين جهت. جايگزين آن كردهم هاي گـروه اول، با نشانه انتخاب شد
ملكي كه به عالم ملك سخن تعلـق دارنـد تـا بـه ملكـوت آن، يعني نشانه هاي زباني يا

در ميكده زان كـم نشـود سـوز گـدازمچون نيست نماز مـن آلـوده نمـازي
)668:همان(
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هـا بايـد دو چيـز را در نظـر براي رسيدن به ماهيت اين نشـانه. اي صورت گيردمقايسه
آنايدئولوژي موجود،اول: داشت و دومدر و الگوي زبـاني كـه از آن پيـروي،ها منطق
.كندمي

هاايدئولوژي نشانه.6.1
شـود محسـوب مـي» هاي خيالصورت«از جمله،هاي مختلف زباني، نماداز ميان نشانه
ميئكه جانب مر و غرضي آن در متن ادبي ايي است كه اشـارهئاي نامرايده،آناز آيد

جزو مفاهيم بزرگ به وسيله بيانگر كليات،نماد. شودآشكار به آن نمي ييي موضوعات
و تصاوير جزئي چنان زنده؛است . كننـد اند كـه ذهـن را تسـخير مـي اما اين موضوعات

را)163-161: 1385 فتوحي،( اي از بيـان گونه«همچنين در برخي ديگر از تعاريف، آن
و«اند كه دانسته» رسانيو پيام و غيرقابل بيـان، بـه معاني مفاهيم غيرمحسوس، ناشناخته

و با ويژگي چند معنايي در آن متجلي مي و غيرقطعي و معموال معنـاي شكلي مبهم شود
نيـز» صـورت تجلـي«به همين دليل، بـه آن لقـب».كندروساختي خود را هم حفظ مي

ميجلوه«اند؛ از آن جهت كه داده و معني به حساب و مظهر حقايق آقاحسيني(».آيدگاه
)19-17: 1389و خسروي، 

حافظ براي نشانه معادل شعر اگر قرار باشد از واژگان با وجود اين تعاريف، شايد
ي طيفـي از نماينـده،امـا نقـش. را برگزيد» نقش«و برابرنهادي بيابيم، بتوان به جاي آن 

ايـن. اسـت دارهـاي ديگـر برخـوري وجودي متفاوتي با نشانههاست كه از مرتبهنشانه
شناسـيي هسـتي سطح، متعلّق به معدن خيالي است كه انسان تنها با فراتر رفتن از دايره

مينشانه .بدياهاي ملكي بدان دست
بادر نه بـدين معنـي. انسان اختياري ندارد،ها»نقش«ها يا برخي از اين نشانه رابطه
آنكه چيره ميويچه بر دستي او در زبان براي ناميدن در؛شود كافي نيستآشكار بلكه

ميساحت خيال فرامادي، خود زبان نيز مقهور امر ديگري مي توان به امـر شود كه از آن
 اي انسـاني اسـت كـه در حالت متعارف، زبان پديده. مطلق يا ملكوت عالم خيال يادكرد

ميمرتبه بخشتجلي ناي از وجود و شهادت ،انداميدهشود كه اصطالحاً آن را عالم حس
گشـايند،ي معرفـت شـهودي را بـر انسـان متـافيزيكي مـي اما تجارب عرفاني كه حوزه

در.دنـدهاي تغييـر مـي كاركرد زبان را نيز متناسب با ظهور چنـين تجربـه  ايجـاد تغييـر
و درك او از ايـن در اصـل بـه دليـل تغييـر در مرتبـه،كاركرد زبان ي وجـودي عـارف

.موقعيت تازه است
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، انسـان يـا بـه تعبيـر او، دازايـن)Heidegger(رهاي هرمنـوتيكي هايـدگ وزهدر آم
)Dasein(،و خود روشنيگاه هستي است در. موجودي گشوده به وجود دازاين، هسـتي

و خود نسبت به اين موقعيت و درك اسـت،جهاني دارد –در پـذيريِ فهـم«. داراي فهم
؛نـوعي دريافـت موقعيـت همـراه اسـت اي كه همواره با پذيريبودن، يعني فهم–جهان

مي،ي گفتارخود را به مثابه و نحوهآشكار همداني،(».ي بيان گفتار همان زبان استكند
1387 :223 (

ودن مساوي برخـورداريب–جهان–هرمنوتيك وجودي هايدگر معتقد است كه در
و زبان را از ويژگـي؛چنين موجودي از زبان است هـاي دازايـن ليكن اين تالقي وجود

منـد از وجـود در جهـان اسـت، دازاين، از نگاه او، انساني است كه نه تنها بهره. داندمي
و درك كامل دارد (بلكه از موقعيت خود در اين جهان نيز فهم از نگـاه عرفـان،)همان.

و،نگر كه بر روي تنها يك ساحت از وجود، يعني عـالم حـس اين رويكرد كل متوقـف
و تمام موجوداتبسته مانده است مي،، به سراسر هستي بدين معني كه هـر. يابدتسرّي

و شعور نسبت به موقعيت خود در اين عـالم بهـره مرتبه از وجود، آن منـد قدر از آگاهي
و تواند به زبـان همـان مرتبـهب گشته كه ايـن سـخن، بـه يـاريي خـود، سـخن گويـد
كه(اي شود كه وجود ميانجي يكيعني آن حقيقت مطلقي ) سره از او خالي نيسـت عالم

و از طريق آن آشكار مي .كندخود را در آن
در معني هايدگري آن، حاصل رهسپاري آدمي به ساحت وجود اسـت كـه» شعر«

و وجود با ظهور دازايـن. خواهد بود» به قالب زبان درآمدن وجود«پيامد آن  ظهور زبان
و وحدت) 228: همان(. همزمان است ي يـك مثلـث سـه گويـاي انگـاره اين آميختگي

و انسان ايستاده استضلعي است كه در هر زاويه اما وحدت حقيقي؛ي آن زبان، وجود
بـه طـوري كـه؛شود كه حقيقت وجود به تمامي بر وي چيره آيـد تنها زماني محقق مي

و عقلـي آدمـي برخالف عالم ملك كه به سبب غلبه و شـناخت نظـري ي محسوسـات
و وجود در مي ظاهر و وجود بر او مستولي شود تا او پنهان است، در ملكوت، او غايب

ميآن .گرددجا كه زبان او تبديل به پاسخي به خطاب وجود
آن«در عالم ملك، چـه جـز ذات وجود چنان است كه خود را با نهان سـاختن در

مي،آن است هبـايلـيتجهايي كه براي اشاره به چنين نشانه) 231: همان(» سازدآشكار
جاست كه به قول نيچه بايد گفت كنش اين. رود، وجود در شكل مبدل آن استكار مي

)1:314ج احمدي،(. نمادين به سهم خود منكر وجود معناست
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و در واقـع، بـر گاه راه به معني نميها، هيچنماد نيز همچون معني لغوي واژه بـرد

و حقيقتياساس باور به فاصله اعترافي است به اين كه ميـان،نماد استوار است،زبان
و مدلول چيزي جز يك شباهت  نيست؛ شباهتي كه ترفند وجـود اسـت تـا ظاهريدال

آن(غيرمتحققان  هـا را چـون ايـن نشـانه)انـد ها كه هنوز به حقيقت وجود نرسيدهيعني
معنـاي عشـقي عشق به اي، حتي واژهدر حالي كه هيچ واژه. باور كنند،حقيقت وجود

و نماد مي و اين كار را بـا ادعـاي ايـن نيست و خواهد از اين فاصله پرده بردارد همـاني
و. دهدانكار فاصله انجام مي به عبارتي، كنش نمادين در ساحت ملك، مسـتلزم اتصـال

و) هـا دال(هـاي ميـان نشـانه هماني، فاصـله يعني در همان حال كه با اين. انفصال است
ميمعني را انك ها را هويـدا كند، با اشاره به ابهامي كه در خود پنهان كرده است، فاصلهار

.سازدمي
مي«،»گوته« از نظر و مفهوم را به تصوير تبديل امـا؛كندتمثيل پديدار را به مفهوم

و ايـده را بـه تصـوير بـدل. كه مفهوم در تصوير پنهان شودچنان نماد پديدار را به ايده
نيز»مبرتو اكوا« به باور. اي فعال در تصوير باقي بماندسان كه ايده به گونهكند؛ بدينمي

ازلحظـه،در حالي كه نمـاد؛توان همچون مجاز شناختاستعاره را تنها مي زنـدگي« اي
هـاي آن از بنـدي نشـانه كـه در طبقـه در غزل حافظ، چنان) 367: همان(».است»موضوع

ميشدتر اشاره پيشحيث كاربردي كه بر عهده دارند،  توان واجد دو نقش كلي، زبان را
و دوم، كاركرد فراانسـاني بـه: دانست اول كاركرد انساني در برقراري ارتباط با مخاطب

.ناپذير وجودعنوان متعلّق جدايي
ها، با طيف متنوعي از مخاطبان از در نوع اول، حافظ مطابق با ماهيت انساني نشانه

چوجنبه ميين اقناعي، اغراهاي مختلفي و انفعالي ارتباط برقرار كند امـا در نـوع دوم،ي
بـ»نقش«ي كه حوزه ه هاي ملكوتي است، حافظ زبان را صرفاً به قصد ارتباط با مخاطب
و همـراه،او كه با ابزار معرفت شهودي، از جام تجلّي صفات. گيردكار نمي باده نوشيده

و عفاف ملكوت تري مستانه زده است، دركي از حقيقت متعاليباده،با ساكنان حرم ستر
:ي ذات از طريق وصف جمال استكند كه تجربههستي پيدا مي

و آينه دـــي ذاتم دادنر از جلوهــجا خبكه در آنجمـالوصفيبعد از اين روي من
)1369:272حافظ،(

اوآن به دليل در«مي كنـد، موقعيـت با صفات معشوقي يادكه حقيقتي كه حافظ از
او را تغيير داده است، زبان متناسب بـا ايـن موقعيـت جديـد را نيـز بـه او مـي»جهاني
آن. بخشد مياين زبان، برخالف شود، صرفاً در هنگام بازگشت از عـالم چه اغلب گمان
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و پديدارهاي آن عالم در سطح ادراك و مشاهده براي تنزل حقايق ؛نيسـت عامهمگاني
و عارف مادام كه با چنين حقيقتـي از لوازم الينفك چنين تجربه،بلكه در اصل اي است

حق بـا درگير باشد، آن را از طريق زبان متناسـب  در. ادراك خواهـد كـرد،قـتيهمـين
و ناميدن اسـت را دارد حكم عينكي،حقيقت زبان از ايـن.كه عارف با آن قادر به ديدن
را،ملكوتي زباني همانند نقش معشـوق هاي»نقش«روست كه  همـواره عـالم خيـال او

مي دليل نيزبه همين. ترك نخواهند كرد :سرايدچنين
گيـردنمـيرويـان طريقـي بـردلم جز مهر مه

ازخدارا اي نصيحت گو ومي مطربگوحديث
و ليكن درزهر در مي گيـردنميدهم پندش
گيـرد ترنمـي خوش ما ازاين خيالدركه نقشي

)306:همان(
ميبي،حافظ پيوسته قول ناصح را چون باد و راهي را كه برگزيده، قرعه اثر پندارد

و انتخابي كه به جاي او كردهحضور او زدهقسمتي كه بي ناپـذيري اين بازگشـت. انداند
اكه سبب مي و شود حافظ نتواند نوشـي بـه اميـد بـادهز قول خود در سـتايش معشـوق

و سـاحتي از تجربـه،است كه مادام كه انسانسبب وصال او بازگردد، به اين  گـر مرتبـه
و يقين نسبت به آن داشته باشد، نمي و معرفتي از جنس مشاهده توانـد ايـن وجود باشد

إنَّ«در مرصاد العباد آمده اسـت كـه. تجربه يا زيستن را از زبان حال آن تجربه جدا كند
و ظل و اين هفتاد هزار عـالم در نهـان انسـان موجـود مههللا سبعين الف حجاب من نورٍ

و به حسب هر عالم انسان راديده اي است كه آن عالم بدان ديده مطالعه تواند كرد است
و ملكوت،(ي اين دو عالمو انسان عبارت از مجموعه... در حالت كشف آن عالم  ملك

و شهادت و هفتـاد هـزار. اليزالي جمع بين الضدين كرده اسـت است كه قدرت) غيب
؛ چـون ركات دو عالم انسان جمـع گردانيـده ديده كه ادراك هفتاد هزار عالم كند، در مد

و جملگي عوالم جسمانيات بدان پـنج حواس پنج گانه كه به جسمانيت انسان تعلق دارد
ان  و حس ادراك كند وچون مدركات باطني پنجگانه كـه بـه روحانيـت سـان تعلـق دارد

و خفـي  و روح و سـرّ و دل و آن را عقـل جملگي عوالم روحانيات بـدان ادراك كنـد
يا)310-311: 1383مرصاد،(».خوانند ديده هست يـا» نقش«در جاي جاي غزل حافظ

:شودنقش معشوق كه در كارگاه ديده كشيده مي
و نه شنيدمبه صورت تو نگاري نهكارگاه ديـده كشـيدمتو دررويخيال ديدم

)646:همان(
اي است جمال شناس كـه جمـال را در ظـرف وجـودي لوليـان شـوخ يكبار ديده
و يكبار، ديدهشيرين كار مي بينگرد و پردهاي كه به مطالعه جمال مينقاب .نشيندي يار
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و پـرده ولـي تــواني كــردغبــار ره بنشــان تــا نظــرجمال يـار نـدارد نقـاب

)290:همان(
نهمتافيزيك، زبان را مي،به جاي ديده هرچند كه. نشانداما كنار آن به همان اندازه

و شنيدن بدون سمع »حـس«ميسر نيست، درك هـر عـالمي نيازمنـد،ديدن بدون چشم
ديگـر،زبـان تعبير بدان جهت اسـت كـه نشـان دهـد اين. است»گفتار« به نامديگري

و خـود مـالزم الزمـه،بلكـه زبـان؛صرف يك ابـزار ارتبـاطي نيسـت  ي ادراك وجـود
. هميشگي چنين ادراكي است

هاي فراانساني يا ملكوتي نيز معرفت، خـود را در زبـان آشـكار»نقش«در ساحت
هـاي ديگـر مـرتبط اسـت، اما ماهيت اين زبان با زباني كه بـه سـاحت نشـانه؛سازدمي

طور كه قبالً هم اشـاره كـرديم، در نـوع ها، همانترين اين تفاوتمهم. هايي داردتفاوت
هاست كه هرچند از برقراري ارتباط با مخاطب نـاتوان نيسـت، شـاعر كاركرد اين نشانه

م؛مخاطب بر زبان نياورده است برايها را آن و مشاهده تعلقبلكه او رايمعرفت خـود
را دريافتاين عالمتو دريافتهها از طريق زبان اين نشانه  در ايـن قالـب، عنـوان خود

.كرده است
چه با رويكرد نقد پديدارشناسانه بايد بگـوييم، ايـن اسـت كـه شـاعر بـا درك آن
و دريافـت ديگرگـوني از آن را در مكاشفه و صفات، پيوسته تجربه هاي متنوعي از اسما
كخود مي و و متناسب با اين دگرگوني، كالم مييابد در واقـع،. شـوند لمات نيز متحول

مي« سازد به قسمي كه مـا هرگـز اين ويژگي شعر حافظ است كه مفاهيم كالم را متحول
قادر نخواهيم بود با حدس قاطع بگوييم آيا اين يك صوفي است كه از سـرّ نهـان خبـر 

ميمي )5:75ج،1364 نياز كرماني،(»!چهرگان؟ي پريپرستي است شيفتهدهد يا

هاالگوي زباني نشانه.6.2
بي رويكرد نقشگراي نشانهجا درباره تا بدين ،هاي نـوع سـوم جز نشانهههاي غزل حافظ

و دومين گروه از اين نشانه. سخن گفتيم . محـور دارنـد ها آشكارا رويكرد مخاطباولين
تكاز اين ميان، نشانه و ساحتي كـه بـا هـدف بـه انفعـال كشـاندن مخاطـب هاي زباني

ا را، شايد بيش از نشانهستوضعيت روحي او پرورده شده هاي گروه دوم بتوانند نشانه
آنكه ما را درباره«ف كنند تعريءهمچون شي چه خود شـئ بـر مـاي احساسي فراتر از

)39: 2001تودورف،(».داردگذارد به تفكر واميمي



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــــ 20

آننشانه محيطـي در جـدول-فرازبانيهاي ها را با نام نشانههاي گروه دوم نيز كه
.ي خود، رو به سوي ارتباط با مخاطب دارنـدياغرا-ي ويژگي اقناعيآورديم، به واسطه
باين قبيل نشانه ميهها را معموال با دو هدف و براي نام،گيرند؛ اولكار و داللـت گذاري

و اهميـت موضـوع. كه دارنـديي كاربردبراي جنبه،دوم حضـور مصـداقي مشـخص
اي است كه اين گروه در راستاي برقـراري ارتبـاط بـا ويژه كردخود گوياي كار،هانهنشا

و خيال انزوا گزيده و ارجاع به عالمي بيرون از ذهن .ي گوينده داردمخاطب
گوينده قصد دارد اشيا را بفهمد؛ از اين رو نشانه را معبـر2و1هاي گروه با نشانه

و شناخت آن مي نخست بايـد،براي رسيدن به نشانه،از سوي ديگر.كندورود به جهان
گونـه كـه گوينـده جهـان را بـه عنـوان آغازگـاه خـود بدين. از همين جهان شروع كرد

مي؛گزيند برمي شمارد كه از تامل حـق در در حالي كه آن را در مقام عالم صغير، كالمي
و صفات خويش حاصل شده است و اسما يعنـي عـالم، سپس از اين كالم بيروني. ذات

و همه آن تصوري در ذهن خود ساخته آني و متمـايز در چه را كه بـه شـكل انفـرادي
برشكل مفاهيمي درميبه،وجود داشت از آن پـس. افراد يك نوع داللت كنـد آورد كه

بيگنجينه،ذهن قادر است كه با استفاده از اين مفاهيم ها را در اختيـار نهايتي از نشانهي
آ. گيرد بيناز و اشيا تـوان نمـي ها نيـز نهـايتي براي نشانه،نهايت است جا كه مخلوقات

.دانست
خداوند براي رسيدن به تصـورات كبير كه از يك سو از كالميبدين ترتيب، انسان

ب از طريـق همـيني،سود جسته است، از ديگـر سـو،دست آوردن مهارت شناختهو
 كبيـر، تـا بـا ابـزار نشـانه بـا ايـن كـالم آورديروي مـ ها بار ديگر به عالم بيرون نشانه
تـوان با اين وصف، نمودار اين گروه از نشانه هـا را بـه شـكل زيـر مـي. گو كندو گفت

:ترسيم كرد
)زبان بيروني(جهان تصور مفهوم نشانه

مياين رابطه سه گزينـه بـه صـورت با توجه به تاثير متقابل هر تواني دو سويه را
:نيز ترسيم كرد زير

 جهان ذهن نشانه

و نام،اين فرايند و خيـال خود گوياي آن است كه داللت گذاري، پيوسته در ذهـن
و نشان مي و دومدهد كه در نشانهآدمي در جريان است اي ذهن واسـطه،هاي گروه اول

و از نشـانه بـه سـوييشود تا انسان انديشهمي خود را پيوسته از جهان به سوي نشانه
و يـا تغييـر هذا انسان همواره فرصت بازنگري بر ناميدهمع. جهان به حركت درآورد ها
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و كـاركرد سـخن،. هاي خود را دارددر داللت نام حـافظ نيـز بسـته بـه نـوع مخاطـب

ا. كندتوصيفي ديگرگون از معيار سخن خويش عرضه مي مييك جا گويـدز سخن عام
و ريشخند قرار مي :دهدو آن را به جهت اعتباري كه دارد مورد نقد

و پند مقلد مني عوشــباده خور غم مخور چــاعتبار سخن ودنــبه خواهدــام
)1369:252،ديوان حافظ(

كـالم جايي ديگر در قياس با سخني كه از سر تقليد يا تكرار گفته يا شنيده شـود،
مي» گنج حكمت«خود را  .خواندو خود را حافظ آن

گـزار كـواز غم روزگار دون طبع سـخنحكمت استجحافظ گنسخندراگرچهحافظ
)838:همان(

راي سخنوانگهي، شاعر داعيه اما ايـن؛داندمي» التفات به كار جهان«گزاري خود
و حسي نيست انگيزهيكاًالتفات صرف اسـتماع معنـي،بلكه او با سـمعي ديگـر؛مادي

و با زباني ديگر بي،كرده آنمعني را و پس از و دهان به بيان آورده است كهزحمت لب
و زبان باطني به درك با گونه سخنان رسيده، زبان حال را به زبان قال بـدلنيا آن سمع

بيا انگيزهام. ساخته است و رفتن از التفاتي بـه التفـاتي اصلي براي اين حركت دروني
.كندرا، تسخير نگاهي نو به واقعيت هاي جهان بيرون فراهم مي

و برخورد بـي تجربهازانساني كه واسـطه بـا اسـما حـقي معرفت ناشي از تجلي
نمي» اسم«ي، نگاه او نگاه از دريچهمند است بهره و زبان او و شود يز زباني كـه مظـاهر
ميجلوه ميهاي آن اسم را در عالم و و رو پس با تغيير نگاه، داللت. نامديابد ها نيز زيـر
ميمي و سرانجام الزم و،هاي تازهآيد تا داللتشود زبان خاص خـود را بـراي ناميـدن

يك. ها بيافرينندتعيين آن و ظ، بـا دست عرفـاني در ديـوان حـاف اصوال نوع غزليات ناب
اومحدودتر است،كه به نسبت با ساير اشعاروجود آن و نگاه در كالم ، ما را به تولد نام

آن؛رهنمون مي سازدتر بيش ميتا :گويدجا كه حافظ
دوش وقت سحر از غصـه نجـاتم دادنـد

ي پرتـو ذاتـم كردنـد خود از شعشـعه بي
و آينه بعد ازاين ي وصف جمالروي من

آب حيـاتم دادنـدوندر آن ظلمت شب
ــاده از جــام تجلّــ ي صــفاتم دادنــد ب

ي ذاتـم دادنـد جا خبر از جلوهكه در آن
)372:همان(

خأل» جاللي«يا» جمالي«به حقيقت باور كنيم كه  بودن، صرفا باوري نيست كه در
و تلقين زبانشبلكه تعليم اسما روي؛روح شكل گرفته باشد ي تازه است؛ زباني كـه نگاه

مي،»التفات به جهان«را درست همانند» جهان التفات« از. بخشـد ساماني دوباره هريـك
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و عـارف، ايـن هاي جديد در حكم خوانشي تازه از كتاب گشودهالتفات ي الهـي اسـت
ي درون، با كه همراه با بيدار كردن كلمهداندمي خوانش متفاوت را مرهون تجلي اسمي

ا ميزبان :آموزدنديشيدن را به جاي در زبان انديشيدن به او
خوشش آراسترخ تو در نظر من چنينمرا بـه كـار جهـان هرگـز التفـات نبـود

)68:همان(
ست كـه»سخن كيميا«،اين سطح از سخن كه خاصيت تبديل دارد، به تعبير حافظ

و اين نيز كار،بايد آن را همچون سوزش شمع طبيـب«يا» مرد بخرد«به تجربه دريافت
و قابل تحصيل باشد» خرد و مكتب بگنجد بلكه آدمي استعداد؛نيست كه در ظرف دفتر

و اوصاف گونهچنين ناطقه و با تجلي اسماء گـون در خـود بيـدار اي را پله پله از درون
و يا باالتر از همه، بايد گفت چنين ناطقهمي و اي كند و نقـد طلـب جز لطف شامل حق

:شودبه اسرار درد گويا نمي) طالبي(و ارادت) مطلوبي(اعتصام به دو ريسمان جذبه 
خواهي كه روشنت شود اسرار درد عشق

پوش صـومعه نقـد طلـب مجـوي از دلق
در دفتر طبيب خـرد بـاب عشـق نيسـت

ز بـاد صـبا مپـرس از شمع پرس قصه
ز مفلسـان سـخن كيميـا مپـرس يعني
و نام دوا مپـرس اي دل به درد خوكن

)545:همان(
و معشوقيكالم معشـوقي اما كيمياي؛هر دو در خاصيت، سخن كيمياست عاشقي

و دوم به زماني كه شاعر در ميان نشانه. تر استقوتهب عاشقيدر تاثير از  هاي گروه اول
و معني و نام، معني . قليد به ابداع نرفته اسـتتيابي مشغول است، هنوز چندان از داللت

آنههاي ملكي به سوي نشانهاما هرچه از نشانه هـا اي ملكوتي پيش رويم كه براي خلق
مي به آنزبان جذبه نياز او را به خويش،كه شاعر معني را بيابد، معني خودافتد، به جاي

ميكه شاعر در معني چنان؛سازدرهنمون مي و بقايي ديگر و نشانهحيات ها نيـز در يابد
و داللت و معني، هريك نام و مدلوليرويه( تجلي و يابنـد خـود را پيوسـته مـي)ي دال

آنعارف واسطه،در اين حال.سازندمي و نگاهكه ناماي مي شود براي ها كه در او بـه ها
بحال تعليق درآمده و گذرگاهي متفاوت از.ه عالم بيرون بيابـد اند، هر بار جلوه حـافظ

آن عاشـقي كه ابزار سخن نزد اهل خرد است، به زبـان3»زبان ناطقه« جـا بـه زبـانو از
آن معشوقي، و پس از رسيدن به سخن كيميا كه با نقاب از رخ انديشـه«منتقل مي شود

.رسدمي» فيض«، در واپسين مرحله به زبان»كشدمي
و غزل تعبيورنه نبودبلبل از فيض گل آموخت سخن ارشـــه در منقاين همه قول

)560:همان(
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 زبان فيض سخن كيميا زبان معشوقي زبان عاشقي زبان ناطقه

ر و سيدن به سخن كيميـا نمودار اين دو مرحله را كه عارف در پروردن زبان ناطقه
ميو زبان  :ترسيم كرد توانمي زير به صورت گذراند، فيض

ي حقيقت نشانه/)تعقل(قول بيروني/)زبان حال(دروني: زبان فيض
 انديشه تصور نشانه تكرار/تقليد/تحصيل:ناطقه زبان

زبـان،بنـابراين؛بـر زبـان تقـدم دارد غالبـاً،يعني زبان ناطقه، تفكري اولر پارهد
و مـدلولي آن را زيرا نسبت ميان دو سويه؛داللت كند،تواند مستقيما بر نشانه مي ي دال
و زبـان در تجلـيي دوم، نشانهدر حالي كه در پاره؛تر انديشيده استپيش هـا در زبـان

از. شوداسم محو مي متهانشانه محواما بعد آنعو و محو زبان، بـا تجلـي نـام،اقب هـا
آورد كه عارف از اين پس، با آن به تفكرز درون سر برمياها، زباني ديگر حقيقت نشانه

و تجربهمي و بر شناخت در ايـن حـال، هرجـا. داردمقـدمش مـي،ي فردي خودپردازد
و عارف جز از طر و ادراك نيز حضور دارد يق ايـن زبـان درونـي، زبان هست، شناخت

و نشانه صرفا ديگر قادر نيست دارد، جهـان را كـه در اختيـار هاي بيرونيبا كمك آواها
ها اگرچه حكايت از دنياي دروني دارد، ايـن جهـان يعني نشانه.بنامد،گونه كه هستآن

و درك شاعر نميي اين نشانههرگز به وسيله .رساندها ما را به حقيقت معرفت

 گيري نتيجه.7
هـا در دو محـور شناسي كه با بررسي كردن نشانهدر اين مقاله توضيح داده شد كه نشانه

و جانشيني، نشانه و به روشي انتزاعي در نظـر همنشيني و مخاطب ها را در غياب متكلم
ميمي محـور شناسي مخاطـبي بالغت تبديل به يك نشانهتواند با ادغام در حوزهگيرد،

و بررسي كنديغ بودن نشانهشود كه بل .ها را نيز همچون بالغت كالم، نقد
و ضــمن ارائــهدر ايــن راســتا، بالغــت نشــانه ي هــاي غــزل حــافظ بررســي شــد

و نيز كاركردهاي مختلف اقنـاعي، انفعـالي بندي نشانه تقسيم و محتوا ها از حيث ماهيت
ازو اغرايي هريك، سپس نشانه و هاي گروه سوم به طور جداگانه حيـث ايـدئولوژيكي

شدروش ي هـا بـه لحـاظ مـاهيتي كـه دارنـد، بـه سـه دسـته اين نشانه. شناختي تحليل
و-بـا كـاركرد اغرايـي) محيطي(با كاركرد انفعالي؛ فرازباني) ساحتيتك(زباني اقنـاعي

.، قابل تقسيم است)ملكوتي(پيرازباني 

لِقو/هاناميواسطهمعرفت بي/تجلي حقيقت نشانه:زبان كيميا
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نقـش تـوان گفـت كـه مـي به جاي نشانه در شعر حافظ،» نقش«با انتخاب عنوان
هـاي ديگـري وجـودي متفـاوتي بـا نشـانه هاست كه از مرتبـهي طيفي از نشانهنماينده

از. برخوردارند اين سطح، متعلّق به معدن خيالي است كـه انسـان تنهـا بـا فراتـر رفـتن
ميشناسي نشانهي هستيدايره .يازدهاي ملكي بدان دست

و زبان فيض كه اولي حاصل تكـرارزب: زبان در شعر حافظ دو گونه است ان ناطقه
و مشاهده اسـت كارگيري نشانهو تقليد در به و دومي برآيند تجلي . هاي متداول در زبان

كهدر حالت متعارف، زبان پديده ميمرتبه بخشتجلي اي انساني است شـود اي از وجود
و شهادت ناميـده  عر؛انـد كه اصطالحاً آن را عالم حس ي فـاني كـه حـوزه امـا تجـارب

گشايند، كاركرد زبان را نيز متناسب بـا ظهـور معرفت شهودي را بر انسان متافيزيكي مي
ميچنين تجربه در. دهنداي تغيير ايجاد تغيير در كاركرد زبان در اصـل بـه دليـل تغييـر

و درك او از ايـن موقعيـت تـازه اسـت مرتبه چـه در ايـن دسـتآن.ي وجودي عارف
رخ نشانه . دهد، تجلي ملكوت اسما بر ملك زبان استميها

و دومين گروه از اين نشانه گوينده قصد دارد اشـيا را بفهمـد؛ از ايـن ها،در اولين
و شناخت آن مي از سوي ديگـر بـراي رسـيدن بـه. كندرو نشانه را معبر ورود به جهان

جهبدين؛نخست بايد از همين جهان شروع كرد،نشانه ان را بـه عنـوان گونه كه گوينده
ميآغازگاه خود برمي شمارد كـه از گزيند در حالي كه آن را در مقام عالم صغير، كالمي

و صفات خويش حاصل شده است و اسما سپس از اين كالم بيروني. تامل حق در ذات
و همـه  آن يعني عالم، تصوري در ذهن خود ساخته وي چـه را كـه بـه شـكل انفـرادي

د بربه شكل مفاهيمي درمي،اشتمتمايز در آن وجود داللـت،افـراد يـك نـوع آورد كه
پس؛كند ازي بـي گنجينـه،ذهن قادر است كه با اسـتفاده از ايـن مفـاهيم،از آن نهـايتي
آن. ها را در اختيار گيردنشانه و اشيا از هـا بـراي نشـانه، است نامحدودجا كه مخلوقات
يك.توان دانستنمي حدينيز  و دست عرفاني در ديوان حافظ، مـا را بـه غزليات ناب

و نگاه در كالم او رهنمون مي سازد اين سطح از سـخن كـه خاصـيت تبـديل.تولد نام
بـه تجربـه،ست كه بايد آن را همچون سوزش شمع»سخن كيميا«،دارد، به تعبير حافظ

تج نطقيآدمي استعداد چنين. دريافت و با و اوصاف گونـه را پله پله از درون -لي اسما
مي،گون اي جز لطف شـاملو يا باالتر از همه، بايد گفت چنين ناطقه كند در خود بيدار

و اعتصام به دو ريسمان جذبه  و نقد طلب بـه اسـرار) طـالبي(و ارادت) مطلـوبي(حق
.شودگويا نميدرد
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و روشترتيــب، بــا آغــاز كــردن كــار خــود از نشــانه بــدين و بســط نظريــه  هــا

ميشناسي، نه فقط به بالغت گروه نشانه نشانه تـوان رسـيد، بلكـه رفتـه هاي غزل حافظ
و الگوي به كار رفته در هريـك را توان به انواع اليهرفته مي هاي زبان او نيز دست يافت

و در ارتباط با سـاير الگوهـاي زبـاني  و ضرورتي كه در مجموع كالم او عالوه بر نقش
مينزد وي ايفاء مي .توان كاويدكند،

ها يادداشت
و مفهومي ندارد.1 و بدون آن، معنا ناصر،به همين جهت. اساسا سخن زاييده خرد است

به كار مي .بردخسرو نيز پيوسته سخن را در معني خرد
و قدر مـــرا وين هر دو رهبرند قضا

ز يكي نامور مرا  ياد است اين سخن
امـراز خويشتن چه بايد كردن حذر

و قدر كنـد ز قضـــا هركس همــي حذر

و نام قدر سخ نـنـام قضــــا خـــرد كن

و نفس سخن و اكنون كه عقل گوي خــودك

)92: 1386ناصر خسرو،(
تبراي آشنايي بيش.2 به ويژه غزليات ثيرپذيريأتر با و  خاقاني،يرندانههاي حافظ از اشعار
و از بهاءالدين حافظ نامه؛ ساغري در سنگستان؛معصومه معدناز بساط قلندر:ك.ر خرمشاهي

و خاقاني«مقاالت  و خاقانيبررسي سبك«؛مسعود فرزاداز» حافظ از»شناختي غزلي از حافظ
.احمد گلي

:گونه توصيف كرده استحافظ اين سطح از زبان را اين.3
گوستبريده زبان بيهدهچه جاي كلك

)130:1369حافظ،(
زبان ناطقه در وصف شوق ما الل است
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