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تحلیل کارکردهای گفتمان در «غزلیات سنایی»
دکتر شیرزاد طایفی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی
چکیده
«گفتمان» به معنای ساختار بینشی و فکری خاصی است که از راه گزینش گفتارها و واژگان بر اندیشهها اثر میگذارد و نحوة نگرش
فرد به متن را با تغییر همراه میکند و حتی گاه ،آگاهیهای وی را از دانستههایش مورد تردید قرار میدهد .گفتمان غالب بر یک
متن ،آشکارا از جریان فکری متن سرچشمه میگیرد و نگرش و جهتگیریهای ذهنی نویسنده ،به این ساختار شکل و چارچوب
میبخشد که اغلب به معنای توالیهای زبانی فراتر از جمله در گفتار و نوشتار است و بر پویایی جنبههای ارتباطی زبان تأکید می-
ورزد.
از آنجا که «سنایی» از شعرای صاحب سبک ،مکتب ساز و طراز اول در تاریخ ادب پارسی است ،تحلیل کارکردهای گفتمانی در شعر
او ،در اصل دالیل این برتری و جایگاه واال را مینمایاند .در این میان عواملی چون «عرفان»« ،دین»« ،معشوق ازلی»« ،معشوق
زمینی» ،و «قلندریه» از جمله برجستهترین و تأثیرگذارترین مضامینی است که ساختار گفتمانی غزلیات سنایی را آفریده است که
در این جستار به آن پرداختهایم .نتیجۀ این بررسیها ،نشان میدهد که گفتمان غالب در این غزلیات ،بنمایههای دلنشین و پرمایۀ
عرفانی است ،البته نه عرفان نظری و مدرسی ،که با ویژگیهای عمیق فکری سنایی درآمیخته و طرحی نوین در غزل پی افکنده
است.
کلیدواژهها :گفتمان ،غزل ،سنایی ،گفتار ،واژگان.
 .4مسئلة پژوهش
نگرش انتقادی به متون ادبی کالسیک با بهرهگیری از نظریات جامعهشناختی و ادبی معاصر ،بیش از پیش آشکار میکند که این
متون تنها در دورهای که خلق شده کاربرد و کا رایی نداشته ،بلکه در هر زمان و با هر نگرشی قابل بازخوانی و بازتولید پژوهشی و
ادبی است و به عنوان پشتوانۀ فرهنگی ،ادبی و تاریخی یک ملت ،از ریشههایی استوار برخوردار است و هر روز در پرتو دانشهای
جدید میتوان نگاهی دیگرگونه به آنها افکند و نکات علمی ارزشمندی را از دل آنها بیرون کشید.
آثار حکیم سنایی غزنوی نیز چنین ژرفایی دارد و او ،به عنوان شاعری مهم و برجسته ،یکی از مهمترین جریانهای شعری را در
ادب پارسی پی ذریزی کرده است؛ پس به واسطۀ همین ضرورت و اهمیت ،بازخوانی آثار وی در پرتو نظریههای ادبی نوین ،دالیل
اصالت و ارزش آثار مهم وی را بر صاحب نظران آشکار میسازد.
 .1پیشینة پژوهش
دامنۀ بررسی پژوهش هایی که تاکنون در حیطۀ سنایی شناسی صورت گرفته ،بسیار وسیع است و برشـماری یکایـک آنهـا در ایـن
جستار نمیگنجد .آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ،آن دسته از مقاالت و نوشتهها دربارة سنایی اسـت کـه در آنهـا بـه
تحلیلهای گفتمانی پرداخته شده است .با توجه به جستوجوهایی که در این زمینه صورت گرفت ،مقالهای با عنـوان «کارکردهـای
زبانی در غزلیات سنایی» از دکتر فاطمه مدرسی و غالمحسن احمدوند دربارة ویژگیهـای آوایـی ،موسـیقایی واژگـانی شـعر سـنایی
نوشته شده و برخی نقدهای ساختارگرایانه دربارة داستانهای حدیقهالحقیقه صورت پذیرفته است؛ اما به نظر میرسد تـاکنون هـید
پژوهشی دربارة کارکردهای گفتمانی در غزلیات این شاعر پرآوازه انجام نشده است.
 .9درآمد
تحلیل گفتمان ،به عنوان رویکردی نو در خوانشهای انتقادی متون ،از مباحث مهم در دانش زبانشناسی است که نـه فقـط از نگـاه
این علم به تحلیل و بازخوانی متن میپردازد ،بلکه بر پویایی ارتباطی نیز تأکید میورزد« :تحلیل گفتمان یعنی بررسی تمام مؤلفـه-
هایی که بخشی از کنش ارتباطی را تشکیل میدهند :فحوای سخن ،هدف ارتباط ،حال و هوای گفتمان و الخن» (داد)418 :4987 ،
و این اهداف ،شامل تمامی مواردی است که میخائیل باختین ،زبانشناس روس ،آن را «تمامیت زندة ملموس» ()Living totality
مینامد« :در واقع هر گفتمان ،موضوع مورد نظرش را به گونهای مییابد که گویی شرطهایی برایش مفروض گشته ،قابل بحث بـوده،
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ارزشهای خاصی بر آن نهاده شده و پیشاپیش غباری الهامآفرین یا به عکس «هالهای» از سخنان بیگانهای کـه دربـارهاش بـه زبـان
آمده ،آن را در بر گرفته است( ».باختین)963:4931،
فرایند تحلیل گفتمان ،فقط شامل انجام دستهای بررسیهای زبانشناسانه در متن نیست ،بلکه به دلیل گستردگی موضوع و عدم
محدودیت آن باید گفت« :شامل رشتههای دیگری غیر از زبانشناسی هم میشود مثل جامعهشناسی ،مردمشناسی ،و روانشناسی.
اما در کاربرد زبانشناختی ،گفتمان دارای دو نقش زبانی است :نقش بینافردی( )Interpersonalو نقش متنی(.)Textual
گفتمان از آن جهت نقش بینافردی دارد که بر شیوهای که ما از زبان به عنوان وسیلهای برای تعامل با دیگران استفاده میکنیم
متمرکز است و نقش متنی آن به دلیل تأکیدی است که بر توانایی ما برای ساختن متونی منسجم و پیوسته دارد( ».داد:4987 ،
 )413هر دو نقش «بینافردی» و «متنی» گفتمان ،در تحلیل کارکردهای گفتمانی یک متن تأثیر دارد؛ اما آنچه موجب میشود
بررسی گفتمان در متن فراتر از مباحث زبان شناختی مورد بررسی قرار گیرد ،همین نقش متنی است و زبانشناسان نیز درصدد
هستند گفتمان را در قالب مجموعه بیاناتی متصل در زبان گفتار با بهرهگیری از همین زمینههای متنی و ساختارگرایانه به پیکرة
دیگر علوم وارد سازند .بهره گیری از نقش متنی گفتمان ،درست همان هدفی است که به واسطۀ آن میزان و چگونگی تأثیرپذیری
دیگر دانشها و اندیشههای الهام گرفتۀ نویسنده در آن آشکار میشود و تحلیل کارکرهای گفتمانی در متون کالسیک ،از جمله
اشعار کالسیک طراز اول ،به تشخیص ریشههای تأثیرپذیری از دانشها و افکار گوناگون راه میبرد.
در این میان ،اشعار سنایی از چنین قابلیتی برخوردار است؛ زیرا از شعرای جریانساز در ادب کهن پارسی است و به نظر میرسـد
عامل جریانسازی و سبکآفرینی در آثار وی از افکار ،اندیشهها و علوم ارزشمند و اصیل گذشتگان مایه گرفتـه اسـت؛ از ایـن رو بـا
تحلیل کارکردهای گفتمان در غزلیات وی ،امید است چنین اهدافی نیز برآورده شود.
 .1تحلیل گفتمان در شعر کالسیک
مفهومپردازی در شعر ،کنشی پیچیده است .واژه وقتی به پیکرة شعر راه مییابد ،در اصل در یک بازی پیچیـدة کـنشهـای زبـانی و
فرازبانی گام مینهد و ملزم میشود که در این بازی سرشار از رقص واژگانی ،نمای سبکشناختی و معناشناختی برای خود بیافرینـد:
«تعامل مکالمهای جنبههای مختلف فهمپذیری کالمی -اجتماعی موجود در یک موضوع ،باعث پیچیدگی نحوة درک آن بـه وسـیلۀ
کلمه میشود و این بازی مکالمهای مقاصد کالمی که در یک بازنمایی هنر یعنی «انگارة» موضوع ،با یکدیگر برخورد کـردهانـد و بـه
هم پیوند خورده اند ممکن است به درون انگارة مزبور نیز رسوخ کند و چنین انگارهای الزاماً به سرکوب این عوامل نمیپـردازد ،بلکـه
به عکس ممکن است آنها را فعال و سپس سازماندهی نماید( ».باختین )966 :4931 ،در تحلیـل گفتمـان شـعری نیـز ،ایـن تعامـل
مکالمهای وجود دارد .در غیر این صورت ،هید گاه اثری ادبی تولید نمیشود و «در نقد متنهای شعری خـاص ،چنـان کـه در خلـق
آنها ،مقداری مهارت و توانایی فردی ویژگی ضروری و واجب است( ».اسکولز)63 :4989 ،
واژه در شعر ،به کنشهای متناقض نمای کالمی توجه دارد و حتی در بسیاری موارد ،واژگان ،معنای قاموسی خود را از یـاد بـرده،
به معانی فراقاموسی دست مییابند؛ چرا که« :واژه ،واقعه ،و هر چیز که به فهم درآید بیتردیـد نشـانه اسـت» (واینسـهایمر:4983 ،
 )486و رسالت نشانه ،بازسازی معنایی است که گاه واژگان قاموسی از پس بیان آن بر نمیآیند و در نهایـت نیـز رسـالت غـایی ایـن
چینش کنشگر واژگانی ،آفرینش فضای شعری است؛ از این رو باختین سه نوع کاربرد واژه در گفتمان را از یکدیگر متمایز میسـازد:
« )4واژه که به گونهای مستقیم حضور دارد ،واژهای است که نویسنده به هدف داللت معنایی و برای مرجع یا مـدلولی ویـژه بـه کـار
گرفته است .معنای واژه به سخن نویسنده مرتبط نیست ،بل در زمینۀ متن همچون دالی استوار به قرارداد زبانی -که از پیش تعیین
شده و معلوم است -به کار میرود )2 ...واژة عینی ،واژه ای مستقیم است که متکلم شعری و شخصیت رمان به کار میبرد .هر واژه به
معنایی که مطلوب و مورد نظر شخصیت است باز میگردد )9 ...واژة دوسویه ،از یک سو معنای آشنا ،متعارف و قراردادی را دارد و از
سوی دیگر معنای خاصی را که مورد نظر نویسنده است( ».احمدی)444:4983،
این فرایند واژگانی هم در شعر معاصـر و هـم شـعر کالسـیک مشـاهده مـی شـود؛ بـهویـژه در شـعر کالسـیک ،واژه خـود را بـا
چینشهای وزنی میآراید و انـواع اسـتعاره و مجـاز ،فـرمهـایی یکسـان و ثابـت مـی یابـد و بـه صـورتی قـراردادی بـه کـار مـیرود
که در شکلگیری این نوع گفتمـان ،مسـتقیماً تأثیرگـذار اسـت .البتـه بـه طـور کلـی و بـهویـژه در ادب کالسـیک« ،شـکلگیـری
گفتمان ممکن است به دو طریق معنـایی متفـاوت صـورت پـذیرد .یـک موضـوع ممکـن اسـت بـر حسـب شـباهت یـا بـه واسـطۀ
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مجـــاورت ،بـــه دنبـــال موضـــوعی دیگـــر بیایـــد .روش اســـتعاری مناســـبتـــرین نـــام بـــرای مـــورد اول مـــینمایـــد».
(یاکوبسن)424:4987،
استعارات متون شعری کالسیک ،تنها برگرفته از شباهتها و مجاورتهای زبانی نیست ،بلکه بهویژه در گسترة ادبیـات عرفـانی از
انواع گفتمانهای دینی ،حکومتی ،روانشناختی و نمادپردازانه بهره میجوید که در آثار سنایی ،این امر بسیار برجسته اسـت .نیـک
میدانیم ،نخستین کسی که غزل را به مضامین عرفانی آمیخت سنایی بود« :سنایی بیتردید یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسـی
و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجا د تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده و آثار وی منشأ تحوالت شگرف در
سخن گویندگان بعد از او شده است» (صفا)363 :4986 ،؛ از این رو وجود این مضامین بیشتر از هر چیـزی در غزلیـات وی آشـکار
است .همین عامل نیز در ارزش و جایگاه وی در ادبیات ،تأثیری ژرف نهاده است؛ زیرا «همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و
هوای تازهای را وارد یکی از ساخت و صورتهای شعری میکنند ،یا خود به ایجاد ساخت و صورتی نو میپردازند( ».شفیعی کدکنی،
 )24 :4983به نظر میرسد در آثار سنایی ،مواردی چـون «عرفـان»« ،دیـن»« ،معشـوق ازلـی»« ،معشـوق زمینـی» ،و «قلندریـه»
کارکردی چشمگیر و قابل توجه به خود اختصاص میدهند.
 .1-4عرفان
تأثیر عرفان در اندیشۀ شعری سنایی ،پرتو و درخششی روشنتر از خورشید دارد .در تعریف عرفان باید گفـت« :مشـایخ گوینـد کـه
انسان پیش از آمدن به این عالم در عالم ملکوت و جبروت در حضرت احدیت عوالمی را میگذراند که با پیوسـتن بـدین عـالم آن را
فراموش کرده است .و از آنجا که این موجود مظهر ذات و آیینۀ جمیع اسماء و صفات الهی است باز میکوشد که بدان عالم راه یابـد،
و مقصود از ایجاد او هم مانند ایجاد همۀ مخلوقات و کاینات رسیدن بدان معرفت اسـت .بـرای رسـیدن بـدین معرفـت دو راه بـیش
نیست ،یکی طریق استدالل که پایه و اساس آن بر عقل نهاده شده است ...دوم از طریق تصفیۀ باطن ،و تجلی سر ،و تجلی رو است
که مخصوص انبیا و اولیا و عرفاست که همان کشف و شهود و عیان باشد .پس عرفان به معنی شناختن و معرفت حق تعالی اسـت».
(گوهرین )37 :4988 ،عرفان در اشعار سنایی ،کارکردهایی با بسامدی چشمگیر دارد و به ویـژه در غزلیـات او ،عرفـان نـه در قالـب
مضامینی خشک و مدرسه ای ،بلکه با حال و هوایی لطیف ،شاعرانه و سرشار از کشف و شهود مطر میشود .عرفان به خـودی خـود
مفهومی بسیار گسترده است و مبانی گوناگونی را در بر میگیرد؛ اما در غزلیات وی میبینیم که مبانی «ریاستیزی از منظر عرفانی»،
«کشف و شهود»« ،گذران مراحل سیر و سلوک» ،نو «تجلی» در گفتمان عرفانی بیشتر نمود یافته است:
در بادیۀ عشق نهادیم قدمها
ما باز دگر باره برستیم ز غمها
دادیم به خود راه بالها و المها
کندیم ز دل بیخ هواها و هوسها
و آخر ز تحیر بشکستیم قلمها
اول ،به تکلف ،بنوشتیم کتبها
لبیک زدیم از سر دعوی ،چو سنایی بر عقل زدیم از جهت عجز رقمها
(سنایی)24-43 /932 :4931 ،
چنان که از این ابیات پیدا است ،سنایی به زیبایی پشت سر گذاشتن مراحل سلوک را به رشتۀ تحریر میکشد و عرفـان را بـا زبـانی
لطیف و دلنشین ،نه خشک و مدرسی ،در این غزل به کار میگیرد .وی در ابیات زیر ،از مضامین عرفانی در «سرزنش ریا و ریاکاری»
بهره میگیرد:
انده پیشی و بیشی تیره کرد ایام را
قالب فرزند آدم آز را منزل شده است
ساقیا! در ده شراب ارغوانیفام را
نه بهشت از ما تهی گردد نه دوزخ پر شود
کار کار خویش دان اندر نورد این نام را
قیل و قال بایزید و شبلی و کرخی چه سود؟
ننگ و نامی نیست بر ما هید خاص و عام را
تا زمانی ما برون از خاک آدم دم زنیم
(همان)4-7 /931:
سنایی در بسیاری موارد نیز ،از مضمونهای عرفانی در جهت وصف عظمت و واالیی عارفانی واله و فانی در مقام الهی بهره گرفته
است که با بروز حاالت عرفانی «کشف و شهود» ،خود را در وجود خالق محو کردهاند:
با شیفتگان سر این راه ،دمی زن
خیز ای بت و در کوی خرابی قدمی زن
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در بادیۀ عجز ،ز حیرت ،علمی زن

بر عالم تجرید ،ز تفرید ،رهی ساز

(همان)24-22/467 :
 .1-1دین
تأثیرگــذاری گفتمــان عرفــانی در غزلیــات ســنایی ،بــه تبــع تأثیرگــذاری رویکردهــای دینــی در اشــعار اوســت؛ چــرا کــه گفتمــان
عرفــانی از گفتمــان دینــی تــأثیر پذیرفتــه و اثرگــذاری متقابــل در آثــار وی کــامالً مشــهود اســت .نخســت در توضــیح دیــن بای ـد
گفت« :نظریههـای روانشـناختی عقـل گرایانـه ،دیـن را محصـول گـرایش بشـری بـه جسـتجوی شـناخت جهـان و ناشـی از خـرد
انسانی و استعداد قیاس ،تعمـیم و نتیجـهگیـری از مشـاهده و تجربـه مـیداننـد ...در نخسـتین مرحلـۀ [دیـن] کـه همـان مرحلـۀ
خداشناسی است ،اندیشههـا و تصـورات مربـوط بـه واقعیـت اساسـاً مـاهیتی دینـی دارنـد» (همیلتـون)44 :4987 ،؛ پـس بنـا بـر
تعریفی کـه ارائـه شـد ،از منظرهـای جامعـهشـناختی دیـن در جسـت وجـو در جهـت شـناخت جهـان و خـدایی اسـت کـه مـی-
پنداریم این هستی محصـول آفـرینش اوسـت .در آثـار سـنایی ،بـه ویـژه غزلیـات او نیـز ،تـأثیر گفتمـان دینـی بـه واسـطۀ اشـاره
به مفاهیم قرآنی و صفات پروردگار یا اشاره به بخشهایی از آیات قرآن ،مشهود است:
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
(سنایی)46 -44 /313 :4931 ،
سنایی در این شعر ،پروردگار را به صفاتی میستاید که در قرآن بدان اشاره شده ،و چنان که میبینـیم او در چـارچوب شـرعی و بـا
بهرهگیری از صفات قرآنی به ستایش پروردگار پرداخته است .در اصل در این سه بیت ،بـه چنـدین آیـۀ قـرآن تلمـیح وجـود دارد و
سراسر این غزل مشهور نیز ،سرشار از چنین تلمیحات ملیحی است .البته چنین اشارات دینی و قرآنی ،در دیوان سنایی فراوان است
که تأثیرپذیری او را از گفتمان دینی نشان میدهد:
وی حلۀ عقل پرمعانی
ای زبدة راز آسمانی
آوازة کوس «لن ترانی»
ای در دو جهان ز تو رسیده
(همان)43-46 /341 :
با وجود این ،روشن است که چون در اشعار سنایی ،عرفان لطیف و پرکشش به گفتمان دینی انعطافناپـذیر غلبـه کـرده ،در نتیجـه
گفتمان عرفانی دلنشین و دلکش بر زهد و تقید دینی چیره شده است .اشعار سنایی ،بهویژه غزلیـات او کـه عرصـۀ احساسـات نـاب
است ،سرشار از کششها و چششهای لطیف عرفانی است ،آن هم با بسامدی بسیار چشمگیرتر از گفتمان دینی.
 .1-9معشوق ازلی
در میان غزلیات سنایی ،نمونههای بسیاری از غزلهای عاشقانه به چشم میخورد که با بررسی اغلب آنها در مییابیم که «عشق» و
«معشوق» در این غزلها ،مفهومی زمینی و مادی نیست ،بلکه جلوهای آسمانی ،متعالی و ازلی دارد:
چهرة او اصل جمالست و بس
دلبر من عین کمالست و بس
هر چه نشانست وبالست و بس
بر سر کوی غم او مرد را
هم به سر او که محالست و بس
در ره او جستن مقصود از او
(همان)3-44 /444 :
نمونۀ چنین غزلهایی در میان آثار سنایی فراوان است؛ از جمله:
کارهای عاشقان ناساخته از ساز توست
توست
ماهرویا در جهان آوازة آواز
هر کجا نثریست زیبا نامهای ناز توست
هر کجا نظمیست شیرین قصههای عشق توست
هست عالیهمت آن بازی که صید باز توست
باز عشقت جمله بازان را چو تیهو صید کرد
(همان)3-44/936 :
نیز ابیات زیر:
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ای ازل دایه بوده جان تو را
ای جهان کرده آستین پر جان
شسته از آب زندگانی ،رو ،

وی خرد ،مایه داده کان تو را
از پی نثر آستان تو را
از پی فتنه ارغوان تو را

(همان)7-3/931 :
البته در دیوان غزلیـات ،بارهـا بـه غـزلهـای صـرفاً عاشـقانه نیـز بـر مـیخـوریم .بـا وجـود ایـن ،اغلـب آنهـا ،خواننـده را بـه
شک می اندازند که مخاطب ،معشوق زمینـی اسـت یـا ازلـی ،کـه در چنـین مـواقعی بـه نظـر مـیرسـد خـوانشهـای هرمنـوتیکی
کارساز و مفید اسـت« :ایـن گونـه زمینـهزدایـی کـه افـق فهـم پـذیری و معنـا را کـه در نـزد هرمنوتیـک بسـی گرامـی اسـت بـه
کنــاری مــینهــد و تنهــا فضــایی منطقــی بــرای تنــوع و تغیــر انــواع احکــام بــاقی نمــیگــذارد( ».دریفــوس )428 :4987 ،چنــین
خوانشــی ،تفســیر گفتمــانی ایــن دســته اشــعار را علمــی و منطقــی مــیســازد؛ از ایــن رو در مبحــث بعــدی ،بــه گفتمــان ســنایی
دربارة «معشوق زمینی» میپردازیم.
 .1-1معشوق زمینی
غزلیات عاشقانۀ سنایی را میتوان به دو دستۀ «عاشقانۀ ازلی» و «عاشقانۀ زمینی» تقسیم کرد که پیش از این ،به معشوق ازلی در
این غزلیات اشاره شد .در دستۀ دوم از این عاشقانهها ،معشوق از نوع زمینی است یا دست کم میتوان گفت که در غزل ،قرینهای
برای اثبات وجود معشوق ازلی وجود ندارد:
وان سیاهی اندرو پیوسته همچون قیر چیست؟
نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست
آن سیهمژگان زهرآلود همچون تیر چیست؟
گر سیاهی نیست اندر نرگس تو گرد او
پنجههای دست رنگین پرشراب و شیر چیست؟
گر شراب و شیر خواهی ریخته بر ارغوان
(همان)43-24/964 :
در ابیــات فــوق شــاهدیم ،شــاعر چگونــه بــه توصــیف اجــزای صــورت معشــوق خــود پرداختــه و روشــن اســت کــه در ایــن قســم
غزلیات ،معشوق ازلی که مخاطب غزل را به عالم معنا پیوند میزند ،مدّ نظر نبوده است:
از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز
با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز
وز تابش روی تو برآید دو شب از روز
از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک
گر جز غم خود یابی آتش زن و بفروز
بر گرد یکی گرد دل ما و در آن دل
(همان)43-24/449 :
عالوه بر این ،غزلهایی دربارة معشوقهای زمینی نیز در اشعار سنایی به چشم میخورد که در وصف معشوق مذکر بوده ،اغلب بـا
ردیف «پسر» همراه است:
آفتی دل را به کردار ای پسر
راحتی جان را به گفتار ای پسر
نیست کردارت چو گفتار ای پسر
هرچه باید داری از خوبی و لیک
سرو قد و اللهرخسار ای پسر
مهر و ماهی گر بدندی مهر و ماه
(همان)44-49/418 :
از این ابیات ،با اندکی دقّت میتوان دریافت چه قسم معشوقی مدّ نظر سنایی است .امثال این ابیات نیز ،در غزلیات وی فراوان است.
 .1-0قلندریه
در تعریف «قلندریه» باید گفت« :طایفـه ای باشـند کـه بـه تعبیـر و تخریـب نظـر خالیـق مبـاالتی زیـادت ننماینـد ،و اکثـر سـعی
ایشــان در تخریــب رســوم و عــادات و اطــالق از قیــود آداب مخالطــات بــود ،و ســرمایۀ ایشــان جــز فــراغ خــاطر و طبیــه القلــب
نباشد .و ترسم بـه مراسـم زهـاد و عبـاد از ایشـان صـورت نبنـدد ،و اکثـار نوافـل و طاعـات از ایشـان نیایـد ،و تمسـک بـه عـزایم
اعمــال ننماینــد ،و جــز بــه ادای فــرایض مواظبــت نکننــد ،و جمــع و اســتکثار اســباب دنیــوی بــه دلشــان منســوب نبــود».
(کاشانی)424 :4981 ،
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در ضمن محمدرضا شفیعی کدکنی« ،غزلیات سنایی را از بهترین انواع غزلهای قلندری و مغانۀ فارسی بر میشمارد کـه پـس از
آن در غزلیات شمس و بسیاری از غزلهای بلند و پر شکوه فارسی یافت میشود .وی قطب روشن شعر سنایی و اقلیم روشنایی جان
سنایی را در همین غزلیات جستوجو میکند( ».عباسی )23 :4987 ،در غزلیات قلندرانۀ سـنایی ،هنجارشـکنی و زیـر پـا گذاشـتن
سنتهای ادبی و شرعی دیده میشود که طبق یک دستهبندی جداگانه ،این نوع از غزل را «غزل قلندری» میگویند:
شایستۀ ارباب کرامات نگردی
تا معتکف راه خرابات نگردی
تا بندة رندان خرابات نگردی
از بند عالیق نشود نفس تو آزاد
تا قدوة اصحاب لباسات نگردی
در راه حقیقت نشوی قبلۀ احرار
شایستۀ سکان سماوات نگردی
تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان
(همان)42-43/319 :
بنا بر ابیات فوق ،همان گونه که مالحظه میشود ،خراباتنشینی در اشعار قلندری ارزش تلقی میشود ،نه ضد ارزش:
میکش و کمزن و خرافاتی
کودکی داشتم خراباتی
پارسایی شگرف و طاماتی
پارسا شد ز بخت و دولت من
صفتی بود مر ورا ذاتی
شیوة خمر و قمر و رمز مدام
(همان)44-49/438 :
صفاتی چون قالش ،طامات ،رندان و گدایان نیز مرتب در چنین ابیاتی به کار میرود:
مذهب قالشی و طامات گیر
خیز بتا راه خرابات گیر
مذهب اصحاب خرابات گیر
مذهب رندان و گدایان دهر
دوری ازیشان به مهمات گیر
از پی سادات به مسجد مرو
(همان)49-43/442 :
 .0نتیجهگیری
بر اساس بررسی های انجام شده ،روشن شد که کارکردهای گفتمانی در غزلیات سنایی ،اغلـب بـر حـول محـور «عرفـان»« ،دیـن»،
«معشوق ازلی»« ،معشوق زمینی» ،و «قلندریه» میگردد و از این رهگذر ،کـارکرد و بسـامدی چشـمگیر و قابـل توجـه را بـه خـود
اختصاص میدهد.
در «گفتمان عرفانی» ،شاهدیم که در غزلیات سنایی ،عرفان در قالب لطیف و دلنشین آن در غزل ظهور و بروز مـییابـد و مبـانی
«ریاستیزی از منظر عرفانی»« ،کشف و شهود»« ،گذران مراحل سیر و سلوک» ،و «تجلی» در گفتمان عرفـانی بیشـتر نمـود یافتـه
است .بار «گفتمان دینی» در این غزلیات ،کمرنگتر است و به نوعی سنایی کوشیده کارکردهـای دینـی را در قالـب عرفـانی آشـکار
سازد و در آن بخش از گفتمان که در آن به «معشوق ازلی» پرداخته ،با اشـعاری عاشـقانه -عرفـانی مـواجهیم کـه «عشـقورزی بـه
پروردگار» با زیباترین و دلپسندترین الفاظ در غزل به کار رفته است .در گفتمان مربوط به «معشوق زمینی» هـم ،شـاعر بـه وصـف
اندام و اجزای صورت یار زمینی خویش توجه کرده ،گاه نیز در برخی غزلیات به توصیف «معشوق مذکر» میپردازد؛ اما در این میان،
بخش چشمگیری از این غزلها نیز از گفتمان قلندرانه و خوشباشانه برخوردار است که البته غزلهای قلندرانۀ سنایی به طور کلـی
در تاریخ غزلسرایی فارسی ارزشی جاودانه و درخور توجه دارد.
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دریفوس ،هیوبرت و رابینو ،پل( .)4987میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک .ترجمۀ حسین بشیریه .تهران :نی.
سنایی ،مجدود بن آدم( .)4931دیوان حکیم سنایی غزنوی .به اهتمام پرویز بابایی .تهران :آگه.
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شفیعی کدکنی ،محمدرضا( .)4983تازیانههای سلوک .تهران :آگه.
صفا ،ذبیح اهلل( .)4986تاریخ ادبیات در ایران ،ج .2تهران :فردوس.
عباسی ،عبداللطیف .)4987( .لطایف الحقایق ،ج .4مقدمه ،تصحیح و تعلیق :محمدرضا یوسفی و محسن محمدی .تهران :آیـین
محمد.
کاشانی ،عزالدین محمود( .)4981شر مصبا الهدایه و مفتا الکفایه .به تصحیح جالل الدین همایی .تهران :علمی.
گوهرین ،سیدصادق( .)4988شر اصطالحات تصوف ،ج .8تهران :زوار.
واینسهایمر ،جوئل( .)4983هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ ادبی .ترجمۀ مسعود علیا .تهران :ققنوس.
هاوکس ،ترنس ()4986؛ استعاره؛ ترجمۀ فرزانه طاهری؛ تهران:مرکز؛
همیلتون ،ملکم( .)4987جامعهشناسی دین .ترجمۀ محسن ثالثی .تهران :ثالث.
یاکوبسن ،رومن( .)4988قطبهای استعاره و مجاز؛ از مجموعه مقاالت ساختگرایی ،پساساختگرایی و مطالعات ادبی .ترجمۀ
کورش صفوی .به کوشش فرزان سجودی .تهران :سورة مهر.
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