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 بررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در غزلیات قلندری حافظ

 (رویکرد نشانه معناشناسی)

 الهام سیدان

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان        گروه استادیار 

 چکیده

های معنایی  داللت. های عمیق متن رسید بهتر معنای غزلیات حافظ باید از سطح ظاهری ابیات فراتر رفت و به الیهبرای درک 

ساختار برخی از غزلیات دیوان . های قلندری حافظ وجود دارد که پیوسته در حال تولید معناستفراوانی در ساختار درونی غزل

طرح فضای تنشی، عمق این فضا و حضور پویا . گشاید ـ معناشناسانه آن می  لیل نشانههای خاصی دارد که راه را بر تح حافظ ویژگی

مفهوم ارزش و   یکی از موضوعات در خور توجه در گفتمان این دسته از اشعار،. و فعال شوشگر گفتمانی از جمله این موارد است

گیرند  های دیگر گفتمان در سایه آن شکل میکند و ارزش های دیگر را تعیین میفراارزش شرایط بروز و ظهور ارزش. فراارزش است

به خوبی نمایان  «رندی»و  «زهد و پارسایی»های دوگانه  ها در ساحتهای قلندری حافظ تقابل ارزشدر غزل. شوند دار می و جهت

ها ارزش  گاهی برای این یهشود که ضامن و تک شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می همه آنچه برای رند حافظ ارزش محسوب می. است

ة عالوه بر شیو. شود ای عاطفی با خود می برد؛ یعنی وارد رابطه حافظ برای خلق چنین فضایی گاه از شیوه درون عاملی بهره می. است

ماعی این گرایش در واقع از رابطه اجت. گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می یاد شده گاه حافظ در خلق فضای زیبایی

ساز در  با توجه به عوامل گفتمان. گیرد پرداز و زاهدان ریایی ساکن مسجد و میخانه برقرار است، سرچشمه می ناموفقی که بین گفته

ـ معناشناسی گفتمان در این پژوهش به بررسی و تحلیل نظام ارزشی گفتمان در  های قلندری حافظ، با استفاده از الگوی نشانهغزل

 . شود یات پرداخته میاین دسته از غزل

 . حافظ، غزل، نشانه ـ معناشناسی، گفتمان، ارزش، فراارزش: هاکلیدواژه

 ـ مقدمه4

های مناسب  یابی به کل معنایی متن یکی از روش گفتمان به عنوان رهیافتی نو برای دست 466ـ معناشناختی  الگوی تحلیل نشانه

سبب این نامگذاری شده است، تصمیمی است که بانیان این نظریه بر ادغام  رسد آنچه به نظر می. تجزیه و تحلیل آثار ادبی است

معناشناسی گفتمان  اند؛ آنچه مکتب نشانه شناسی و معناشناسی داشته اهداف، رویکردها و نتایج به دست آمده از دو مکتب نشانه

شعیری، )بود  .«461های گفتمانی نا در نظامکمك به شناخت چگونگی کارکرد، تولید و دریافت مع»وجهه همت خود قرار داده بود، 

شد؛ زیرا  به طور مجزا محقق نمی شناسی و معناشناسی رسیدن به این هدف در هیج کدام از رویکردهای نشانه (9: 4932

شد  های بنیادین فرایند معناسازی و ساختار پنهانی بود که به تولید معنا منجر می دار بررسی ساخت معناشناسی تنها عهده

ها و در نهایت،  بندی نشانه شناسی نیز به تنهایی عبارت بود از مطالعه، شناسایی و طبقه نشانه»و وظیفه ( 444: 4921سن،  ینهد)

که نشانه با قرار گرفتن در نظامی فرایندی به تولید معنا می  ؛ اما آنچه مسلم است این(2: 4932شعیری،) .«اطالق مدلولی به آنها

بر این اساس . ناپذیر است گیرند، پویا و پایان معناها در آن قرار میـ  مد و ایستا نیست؛ زیرا فرایندی که نشانهمعنایی که منج. پردازد

 . گیرد های گفتمانی قرار می فرایند معناسازی تحت نظارت و کنترل نظام

پژوهان در باب ساختار غزلیات  حافظهرچند که . توان فرایند تولید معنا را در هر گفتمان ادبی بررسی کرد به یاری این الگو می

شود که نشان از  های مختلفی دارند، اما غزلیاتی در دیوان حافظ مشاهده می حافظ و انسجام داشتن یا نداشتن اشعار دیدگاه

ـ  انسجام معنایی ابیات و در بسیاری موارد طرح روایت در غزلیات قلندری زمینه را برای بررسی نشانه. مندی شعر دارد ساخت

شود و البته  در این دسته از غزلیات چالشی میان ارزشهای گوناگون و در عین حال متضاد فراهم می. کند معناشناسانه آن فراهم می

با این . شود بازی و رندی محقق می ضامن بقا و پایداری ارزشها در گفتمان غزلیات قلندری، فراارزشی است که در سایه عشق و پاک

 های زیر بوده است؟  ی پاسخ دادن به پرسشوصف مقاله حاضر در پ
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 برد؟ ها چیست و حافظ چگونه از این عوامل در راستای تولید معنا بهره میعوامل گفتمان در این دسته از غزل

 های ارزشی حاکم بر گفتمان غزلیات قلندری حافظ چیست؟ نظام

 برد؟  ای بهره می فرا ارزش در شعر حافظ چیست و شاعر برای طرح این مفهوم از چه شیوه

 . ساز در غزلیات قلندری حافظ و تحلیل نظام ارزشی حاکم بر آن است بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی و تحلیل عوامل گفتمان

 در غزلیات قلندری 462ـ فرایند گفتمان و گفته پردازی1

توان سخن از قطعیت به  منجمد و بسته میتنها در یك گفته قالبی، . معناست های حافظ بیسخن گفتن از معنای قطعی در غزل

ای، بسته و تك بعدی متمایز  که آن را از اشعار کلیشه «تغییر»و  «شدن»های قلندری حافظ سرشار است از جریان غزل. میان آورد

شده و  با معانی تثبیتبنابراین در آن . ناپذیر و متوالی است فرایند تولید معنا در گفتمان این دسته از غزلیات پویا، پایان. کند می

تواند تك بعدی، دو بعدی و یا چند  سازماندهی می. شود این معانی مستمر به یاری متن سازماندهی می. پایان یافته مواجه نیستیم

در یك متن . شود شود؛ یعنی گونه روایی در طول متن مطرح می در یك متن تك بعدی عموماً جریانی خطی دنبال می. بعدی باشد

یعنی در طول، عرض و عمق حرکت . یابد اما متن اشعار حافظ چند بعدی است معنا هم در طول و هم در عرض جریان می دو بعدی

 :ای از این اشعار است غزل زیر نمونه. شود در غالب غزلهای قلندری حافظ ارتباط طولی ابیات حفظ می. کند می

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

 ه نو پیدادر نعل سمند او شکل م

 

 مست از می و میخواران از نرگس مستش مست  

 وز قد بلند او باالی صنوبر پست

 (4ـ21/2غزل) 

حضور کنشگرانی چون . دهد گستره شناختی شعر خود را توسعه می( من)در این غزل حافظ با فاصله گرفتن از عامل گفتمانی 

بازآی که )و من شعری حافظ  (فغان ز نظربازان برخاست چو او بنشستو ا)، نظربازان (در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست)یار 

و پس تنیدگی در  463عالوه بر این، پیش تنیدگی. در شکل گیری این گسترده شناختی نقش مؤثری دارند( بازآید عمر شده حافظ

شاعر با حاضر سازی خاطره غایب و در بیت آغازین، . بخشد انداز آن را توسعه می برد و چشم این شعر، غزل را به سوی عمق پیش می

و انتظار وصال معشوق گامی  411تنیدگی در بیت آخر نیز با پس. رساند یادآوری واقعه دیدار معشوق به تعمیق فضای شعر یاری می

 :دارد دیگر در این راستا برمی

 بازآی که بازآید عمر شده حافظ

 

 هرچند ک ناید باز تیری که بشد از شست  

 

 

 (21/6غزل )

کنند و در این  شود که همه عوامل گفتمانی فقط به واسطه کنش معناسازی نمی های حافظ آشکار میما در بررسی گفتمان غزلا

کننده حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیان کننده وصال عاملی با ابژه  شوش یا توصیف. توان از شوش نیز یاد کرد میان می

عبور از وضعیت )های روایی که فقط بر اساس تغییر وضعیت برخالف نظام (44: 4922شعیری و وفایی، : نگ)ای ارزشی است  یا گونه

دانند، شوش جریانی  کنند و معنا را فقط تابع تحقق تغییر می عمل می( ثانوی)و تحقق وضعیتی متفاوت ( اولیه به وضعیت ثانویه

  (411: 4932شعیری، : نگ)شود  نیز شامل می است که در آن، معنا تمام جریانات بعد از تحقق تغییر را

در . های اصلی گفتمان است حرکت، پویایی و تغییری که از مشخصه: های حافظ وجود داردوجه مشترکی در میان تمامی غزل

بر  نظام غالب. این دسته از غزلیات ما با گفتمانی مواجه هستیم که مجموعه عوامل تشکیل دهنده آن حرکتی رو به جلو دارند

این فضای تنشی در . گردد گفتمان این دسته از اشعار از نوع شوشی است و این شوش مبنای کنش و ایجاد فضای تنشی در شعر می

 :شود شعر حافظ با ابعاد زیر ترسیم می

  ـ حضور شوشگر حسی ـ ادراکی 4ـ1
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های حسی ـ ادراکی  خود مرکز تنش 414سماریآورد که با حضور ج پرداز از عاملی سخن به میان می در این دسته از اشعار گفته

در برخی از این اشعار با حضور معشوق به عنوان عامل . شود های مختلفی در شعر حافظ یاد می از این عامل به صورت. گیرد قرار می

شوشگر »ان توان با عنو ای دارد می از آنجا که این عامل حضور فیزیکی و جسمانه. گیرد گفتمانی فضای تنشی در شعر شکل می

 : آورد به عنوان مثال در غزل زیر حافظ از حضور جسمانی یار در دیر مغان سخن به میان می. از آن یاد کرد «فیزیکی

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

 

مست از می و میخواران از نرگس مستش  

 مست

 

 

 (21/4غزل )

در غزل زیر نیز  «از نرگس مستن مست»: شود یخواران ایجاد میهای اوست، تأثیری در م با حضور معشوقی که مستی از ویژگی

 :زنند رو از شدت رشك گریبان قصب خود را چاک می با حضور جسمانی معشوقی صد ماه

 کشان همی شد در شرب زرکشیده دامن

 

 رو ز رشکش جیب قصب دریده  صد ماه 

 

 
 (123/4غزل)

 :کند بال دارد که شوشگر ادراکی را با جریانی از احساسات مواجه میحضور جسمانی معشوق جریانی حسی ـ ادراکی را به دن

 شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

 

 و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست 

 

 
 (21/1غزل )

در اما  «نظربازان»گیرد و در مصراع دوم  در مصراع اول حافظ خود به عنوان شوشگر احساسی در جریان فضای تنشی قرار می

برخی از غزلیات آغازگر فرایند تنشی زاهد یا پیری است که در طول غزل با گذر از مسجد و صومعه به میخانه و خرابات روی 

گیرد و تحولی اساسی در ماهیت  آورد و به این ترتیب هم خود آغازگر فضای تنشی است و هم تحت تأثیر این فضا قرار می می

 :شود شخصیت او ایجاد می

 به میخانه شد  نشین دوش زاهد خلوت

 

 از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد   

 

 
 (411/4غزل )

دوگانگی و تمایز وجود دارد و البته در برخی موارد نیز ( حافظ) «من شاعر»و ( زاهد) «من شعری»در این دسته از ابیات میان 

 :گیرد جریان این تنش قرار می در «من شعری»شود و حافظ خود به عنوان  میان این دو سازگاری برقرار می

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 

 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 

 

 
 (429/4غزل )

 آلوده دوش رفتم به در میکده خواب

 

 آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب 

 

 
 (129/4غزل )

 :معنایی حکایت از نوعی باور یا قضاوت نیز دارد شود زیرا گفته گر ادراکی خود نوعی شوشگر شناختی نیز محسوب می گاه شوش

 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

 

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

 (429/9غزل ) 

در بسیاری  «شبی فرخنده»و  «سحری مبارک»: ای که در هنگام سحر ادراک کرده دارد در این بیت شاعر قضاوتی در باب واقعه

دهد و این  معنایی قضاوت یا شناختی از مشهودات خود ارائه می  وان من شعری در طول یك غزل از طریق گفتهموارد حافظ به عن

به عنوان مثال سه بیت آغازین غزل زیر به توصیف معشوق و . شود انسجام ظاهری ابیات به هم بخورد امر در برخی موارد باعث می

 : گفتگوی او با من شعری حافظ اختصاص یافته است
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 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 کنان جوی و لبش افسوس نرگسش عربده

 سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

 

 

 

 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست 

 شب دوش به بالین من آمد بنشست نیم

 گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

 

 (4ـ26/9غزل )

شود که حافظ به  ایی منسجمی با سه بیت آغازین غزل ندارد؛ اما با اندکی تأمل آشکار میابیات بعدی غزل در ظاهر ارتباط معن

 :پردازد عنوان شوشگر حسی ـ ادراکی در دنباله گفتگو با معشوق به ارائه قضاوت و شناختی از این جریان می

 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

 

 پرست کافر عشق بود گر نشود باده 

 (26/1غزل ) 

داند که برای  وی عشق را تقدیر ازلی حق می. در بیت دیگری از این غزل نیز حافظ قضاوتی در باب واقعه عاشقی خود دارد

 :عاشق گریزناپذیر است

 آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

 

 اگر از خمر بهشت است وگر باده مست 

 (26/6غزل ) 

های  توان از مقوله سازه نماید می غزلیات حافظ گسسته و پریشان از دیگر ابیات می با این وصف بسیاری از ابیاتی را که در میانه

 . شناختی و قضاوتی برشمرد

   ـ عمق فضای تنشی 1ـ1

های دور و بازآفرینی وقایع آن  خورد که از یك سو با بازگشت به گذشته های قلندری حافظ فضای تنشی به چشم میدر غزل

راند و آینده دور  کند و از طرف دیگر با گذشت از حال کنونی شاعر زمان را به جلو می گذشته متصل می شوشگر را به دوره خاصی از

مراحل و فواصل ( انتظار، آینده)تنیدگی  و پس( خاطره، گذشته)تنیدگی  مندی از دو جریان پیش بهره پرداز با گفته. رود را نشانه می

کند، متصل  ای که شوشگر از آنجا کل جریان حسی ـ ادراکی را هدایت می عنی نقطهگذارد تا به مرکز شوش ی زمانی را پشت سر می

 . شود

ساز و امتداد یافتن آن از دورترین نقطه زمانی در گذشته تا دورترین نقطه آینده در شعر  فضاهای گفتمان سیالیت و پویایی

حافظ بازآفرینی خاطره دیدار معشوقی است که سرآغاز تنیدگی در برخی از غزلیات قلندری  پیش. کند انداز می حافظ ایجاد چشم

انتظار وصال این معشوق تا آینده جریان  «در دیر مغان آمد یارم قدحی  در دست»: شود گیری تحول در دیدارکنندگان می شکل

 :ه این موارد استانتظار دیدار و بازگشت یار از جمل. شود های مختلفی نمایان می تنیدگی در شعر حافظ به صورت پس. یابد می

 تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت

 

 ای کن ای یار برگزیده روزی کرشمه 

 (123/2غزل ) 

در بیت زیر حافظ . گیرد شمری و تکیه بر گذارا بودن عمر شکل می غنیمت گاهی نیز فراتر رفتن از زمان حال بر محور تفکر دم

شود و بنابراین اندیشه سود و زیان داشتن در  ور تمامی اسباب دنیایی نابود میکند که در آینده نه چندان د بر این نکته تأکید می

 :فایده است این دنیا بی
 سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

 

 از بهر این معامله غمگین مباش و شاد 

 (411/9غزل) 

 ـ نظام ارزشی گفتمان9

ای که در آن  هر گفتمان به تناسب شرایط ویژه. های ارزشی هستند در فضای گفتمان نشانه ـ معناها راهی به سوی ارائه گونه

از این منظر گفتمان به محل ثبت ارزش، تولید، دگرگونی، ویرانسازی، . پردازد قرار دارد به طرح و پرورش ارزشهای مختلفی می

ور و بروز ارزشهای مختلفی فراهم در یك گفتمان زمینه ظه. شود جایی و تحول آن به سوی ارزشی جدید و متفاوت تبدیل می جابه
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به عبارت دیگر ارزشها بر اساس نقش و جایگاه عناصر در بافت . شوند جا، تبدیل و بازسازی می در زبان ارزشها پیوسته جابه. شود می

غییر گیرد و به نسبت عوامل مختلف ت به این ترتیب ارزش در یك فضای اعتباری شکل می (119: 4934پوشنه، )شوند  تعیین می

 . آید شود برای شخص دیگر ضد ارزش به حساب می آنچه برای یك شخص ارزش محسوب می. کند می

ها دو مفهوم  نقطه مشترک همه ارزشها در همه گفتمان. های مختلف قابل طرح و بررسی هستند ارزشها در گفتمان به شیوه

تواند  در زبان چیزی می. اصل تمایز و تفاوت استوار است از سوی دیگر تحقق ارزش در زبان بر دو. ارزشی است 419و فرایند 412نظام

توان نفی  تمایز را می. شناختی، تمایز بر تفاوت مقدم است از دیدگاه نشانه. آنکه با  آن متفاوت باشد از چیز دیگر متمایز شود؛ بی

بر این اساس، نفی سبب . شود گیری اولین مشخصه متمایز کننده آن می چیزی دانست که کلیتی مبهم است و نفی آن سبب شکل

  (342ـ 341ـ 4934شعیری، )گیری ارزش هستند  شود و این دو عامل مبنای شکل تمایز و تحقق می

دانند؛ بنابراین فاعل کنشگر را باید در این  کنند که دارای ارزش می در نظام ارزشی گفتمان کنشگران چیزی را جستجو می

در غزلیات  (434: 4934عباسی، )سازد، در نظر بگیریم  کند و بر این اساس یك محور را می رابطه که او را به شی ارزشی متصل می

فاعل کنشگر در این دسته از . به خوبی نمایان است «رندی»و  «زهد و پارسایی»های دوگانه  قلندری حافظ تقابل ارزشها در ساحت

یابی  اگر زاهد و صوفی به دنبال دست. شود ارزش محسوب می یابی به ارزشی است که برای کنشگر دیگر ضد غزلیات به دنبال دست

زاهدی که به دنبال کسب آبرو و . شود طلبی هستند از آن رو است که این شیوه برای آنها ارزش محسوب می به زهد و سالمت

 :گیرد خواره خرده می طلبی است بر ارزشهای رند شراب سالمت

 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

 

 ه ندادند جز این تحفه به ما روز الستک 

 (26/3غزل)

 :شود و در مقابل، رفتن به میکده و گذشتن از زهد ریایی برای رند نوعی ارزش محسوب می

 شکست صوفی مجلس که دی جام و قدح می

 

 باز به یك جرعه می عاقل و فرزانه شد 

 

 
 (411/2غزل )

پرداز در تقابل  حافظ به عنوان گفته. دانند کنند که دارای ارزش می جو میبه این ترتیب هر کدام از کنشگران چیزی را جست

 :کند گیرد و همواره خود را از زهد ریایی صوفیان مبرا می ارزشهای دوگانه جانب رندی و مستی را می

 خدا زان خرقه بیزار است صدبار

 

 که صد بت باشدش در آستینی 

 

 
 (129/9غزل)

 :شق و مستی استآنچه مسلم است شیوه حافظ ع

 عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

 

 عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما 

 (41/1غزل) 

 :داند  گیرد و راه و رسم آنان را نیز در راه رسیدن به مقصود نارسا می وی پیوسته به ارزشهای زاهد و صوفی ریاکار زمان خرده می

 هزاهد غرور داشت، سالمت نبرد را

 

 رند از ره نیاز به دارالسالم رفت 

 (21/6غزل) 

ها ارزش  گاهی برای این شود که ضامن و تکیه شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می همه آنچه برای رند حافظ ارزش محسوب می

در گفتمان آنچه  (433: 4932شعیری، )های نظام ارزشی گفتمان بر آن استوار است  فراارزش آن چیزی است که بنیان. است

فونتنی و زیلبربرگ بر این نکته تأکید دارند که فرا . غزلیات قلندری حافظ غایب است، پایگاهی است که بتواند تولید ارزش بکند

اگر فرا ارزش قادر به . شود های ارزشی و بار معنایی آنها در گفتمان کنترل نموده، سبب بروز ارزش میای است که نظام ارزش حربه

تواند به دلیل برخورداری از حساسیت، ایجاد فضای اعتماد و باور، و تولید  رل و ضمانت ارزش است، پس چنین ارزشی میایجاد، کنت

توانند  در واقع فرا ارزش و ارزش می. شناختی را رقم بزند هنجارهای متفاوت به واسطه رابطه حسی ـ ادراکی جدید، فرایندی زیبایی
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شك چنین  بی. ند که نتیجه دنیایی با باورهای جدید و استوار بر حساسیتهای متفاوت استحساسیتهای جدیدی را به وجود آور

یابی به این فرا ارزش به واسطه عبور از مسجد به میخانه در  آروزی دست (همانجا)شناختی خواند  توان دنیای زیبایی دنیایی را می

 :ای دارد غزلهای قلندری حافظ جایگاه ویژه

 یخانه آمد پیرمادوش از مسجد سوی م

 

 چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما 

 (41/4غزل)

جایگاهی که بتواند تولید فراارزش بکند وجود ندارد، تغییر مکان ( مسجد)شود که در محل اقامت خود  وقتی کنشگر متوجه می

یابی به فراارزش  این ارزشها مقدمه دست. یابددهد تا با ورود به مکانی دیگر پایگاهی جدید برای ایجاد و تولید ارزشهای دیگری ب می

توان از آن جویایی را  گیرد، می یابی به مفعول ارزشی صورت می نقل مکان به دلیل دست»بدین علت که این . است .«عشق و مستی»

یابی  رای دستوی ب. یابی به حقیقت است کنشگر در غزلیات قلندری جویای دست (431: 4931عباسی و یارمند، ) .«استنباط کرد

شناختی  این فرا ارزش در غزلیات حافظ و به وسیله تولید هنجارهای متفاوت فرایندی زیبایی. دهد به این فراارزش تغیییر مکان می

های جدیدی را به وجود آورند که نتیجه دنیایی با باورهای جدید و  توانند حساسیت در واقع فرا ارزش و ارزش می. کند را ایجاد می

حافظ برای خلق چنین فضایی . شناختی خواند توان دنیای زیبایی  شك، چنین دنیایی را می بی. های متفاوت است بر حساسیت استوار

 . برد سود می 413بیناعاملیو  411از دو شیوه درون عاملی

 عاملی  ـ شیوه درون4ـ9

شناختی نامید، این  ور را ایجاد کند، گرایش زیباییاگر بتوان تغییر فراارزش و تولید پایگاه جدیدی که بتواند فضایی از اعتماد و با

به عبارت دیگر شکنندگی باور توسط کدام جریان . شود که چنین گرایشی بر کدام شیوه یا راهبرد استوار است سؤال مطرح می

وه گرایش در برخی موارد شی. شود؟ پاسخ این پرسش را باید در خود گفتمان و روابط عناصر آن با یکدیگر جست تغذیه می

ای عاطفی با  پرداز وارد رابطه گونه موارد گفته در این. این شیوه دارای جنسی عاطفی است. است  ای درون عاملی شیوه شناختی زیبایی

شناس با دنیای فرسوده و خالی از معنا  گر زیبایی جنبش عاطفی سبب قطع پیوندهای اعتقادی و باورهای شوش. شود خود می

کند و این  ریزی می های فراارزشی متفاوتی را پی آورد که بنیان جریان حسی ـ ادراکی جدیدی را به وجود میاین جنبش . شود می

  (433ـ 211: 4932شعیری، )شود  شناختی می امر سبب ایجاد شرایطی زیبایی

های  حافظ به صورت توصیف این فضا در اشعار. شود ای عاطفی ـ احساسی با خود می حافظ برای خلق چنین فضایی وارد رابطه

بردن از شیوه  در بیت زیر شاعر با بهره. کند یاور احساس می حافظ بارها در مسیر عشق خود را غریب و بی. گیرد مختلفی صورت می

 : کند عاملی تنها همراز خود را آه و ناله سوزان خود می درون

 کارم بدان رسید که همراز خود کنم

 

 ادهر شام برق المع و هر بامداد ب 

 (412/2غزل) 

 عاملی ـ شیوه برون1ـ9

این گرایش در واقع از . گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می عالوه بر شیوه یاد شده گاه حافظ در خلق فضای زیبایی

ظ بارها در حاف. گیرد پرداز و زاهدان ریایی ساکن مسجد و صومعه برقرار است، سرچشمه می رابطه اجتماعی ناموفقی که بین گفته

 :کند که تفاوت بسیاری بین شیوه او و زاهد و صوفی وجود دارد و آنها از حال او آگاه نیستند اشعار خود به این نکته اشاره می

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

 

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست 

 (14/4غزل) 

 :کند ود را از عاقالن جویای نام جدا میاستهزاآمیز راه خ  در بیت زیر حافظه به شیوه

 گرچه بدنامیست نزد عاقالن

 

 خواهیم ننگ و نام را  ما نمی 

 (2/9غزل) 
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 :نهد وجود عاشق به طور کامل در گرو عشق و مستی است و به همین جهت به سرزنش و انکار مالمتگران وقعی نمی

 هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

 

 تگر بیکار کجاستما کجاییم و مالم 

 (43/3غزل) 

 :نهد و همواره سر تسلیم به راه عشق و مستی می

 ها سر تسلیم من و خشت در میکده

 

 مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت 

 (21/1غزل) 

 گیری نتیجه

ی گفتمان های اصل حرکت، پویایی و تغییری که از مشخصه: وجه مشترکی در میان تمامی غزلهای قلندری حافظ وجود دارد

شده و پایان  بنابراین در آن با معانی تثبیت. ناپذیر و متوالی است فرایند تولید معنا در گفتمان این دسته از غزلیات پویا، پایان. است

هر گفتمان به تناسب . های ارزشی هستند در فضای گفتمان غزلیات نشانه ـ معناها راهی به سوی ارائه گونه. یافته مواجه نیستیم

از این منظر گفتمان به محل ثبت ارزش، تولید، . پردازد های مختلفی میای که در آن قرار دارد به طرح و پرورش ارزش ط ویژهشرای

در غزلیات قلندری حافظ تقابل ارزشها . شود جایی و تحول آن به سوی ارزشی جدید و متفاوت تبدیل می دگرگونی، ویرانسازی، جابه

یابی  فاعل کنشگر در این دسته از غزلیات به دنبال دست. به خوبی نمایان است «رندی»و  «پارساییزهد و »های دوگانه  در ساحت

طلبی  یابی به زهد و سالمت اگر زاهد و صوفی به دنبال دست. شود به ارزشی است که برای کنشگر دیگر ضد ارزش محسوب می

طلبی است بر  زاهدی که به دنبال کسب آبرو و سالمت .شود هستند از آن رو است که این شیوه برای آنها ارزش محسوب می

. شود گیرد و در مقابل، رفتن به میکده و گذشتن از زهد ریایی برای رند نوعی ارزش محسوب می خواره خرده می ارزشهای رند شراب

-پرداز در تقابل ارزش گفتهحافظ به عنوان . دانند کنند که دارای ارزش می به این ترتیب هر کدام از کنشگران چیزی را جستجو می

همه آنچه برای رند حافظ ارزش . کند گیرد و همواره خود را از زهد ریایی صوفیان مبرا می های دوگانه جانب رندی و مستی را می

زش یابی به این فرا ار آروزی دست. ارزشها است  گاهی برای این شود که ضامن و تکیه شود، در پرتو فرا ارزشی تعریف می محسوب می

شود که در محل اقامت  وقتی کنشگر متوجه می. ای دارد به واسطه عبور از مسجد به میخانه در غزلهای قلندری حافظ جایگاه ویژه

دهد تا با ورود به مکانی دیگر پایگاهی جدید برای  جایگاهی که بتواند تولید فراارزش بکند وجود ندارد، تغییر مکان می( مسجد)خود 

کنشگر در غزلیات قلندری . است «عشق و مستی»یابی به فراارزش  این ارزشها مقدمه دست. شهای دیگری بیابدایجاد و تولید ارز

این فرا ارزش در غزلیات حافظ و به . دهد یابی به این فراارزش تغیییر مکان می وی برای دست. یابی به حقیقت است جویای دست

حافظ برای خلق چنین فضایی از دو شیوه درون عاملی و . کند ختی را ایجاد میشنا وسیله تولید هنجارهای متفاوت فرایندی زیبایی

ای عاطفی با خود  پرداز وارد رابطه گونه موارد گفته در این. عاملی دارای جنسی عاطفی است شیوه درون. برد سود می بیناعاملی

. شود اس با دنیای فرسوده و خالی از معنا میشن گر زیبایی جنبش عاطفی سبب قطع پیوندهای اعتقادی و باورهای شوش. شود می

عالوه بر شیوه یاد شده گاه شاعر در خلق فضای . شود ای عاطفی ـ احساسی با خود می حافظ در بسیاری موارد وارد رابطه

پرداز و زاهدان  این گرایش در واقع از رابطه اجتماعی ناموفقی که بین گفته. گیرد شناختی از عوامل بیناعاملی نیز بهره می زیبایی

کند که تفاوت بسیاری  حافظ بارها در اشعار خود به این نکته اشاره می. گیرد ریایی ساکن مسجد و صومعه برقرار است، سرچشمه می

 . بین شیوه او و زاهد و صوفی ریاکار زمان وجود دارد
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