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 سنایی بر مبنای نظریه ی تحلیل انتقادی گفتمان مفهوم گناه در غزلیات

 سارا پورفرح

 کارشناسی ارشد از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

sarapoorfarah@gmail.com : Gmail 

مند به اعی و انسانی عالقهاجتمعلوم های در رشتهی علمی ای است که در پی تغییرات گستردهرشتهگرایش بین« لیل گفتمان انتقادیتح»

د شرکالف منطبق نورمن فدل سه بعدی سنایی با ماز غزلیات  با مفهوم گناه ابیاتدرین پژوهش  .به وجود آمدهای اجتماعی ی پرکتیسمطالعه

گران در ، پژوهشار استاشعارقدما دشو سرایشاز آنجاییکه وصول به معانی و دالیل . تحلیلی است  –توصیفی  کتابخانه ای وروش کلی . 

تقادی نظریه ی ان اده ازنتیجه ی پژوهش نشان می دهد که با استف پی تطبیق نظریات جدید با متون قدیمی برای کشف حقایق بیشتر هستند.

 گفتمان می توان آثار قدما را واکاوی کرد.

 کلیدی: تحلیل انتقادی گفتمان ، نورمن فرکالف، سنایی ، گناه کلمات

 

 مقدمه  .          1

 
حول و ادبی هم مت طالعاتماستا .درین ر شاهد آمیزش  شاخه های مختلف علم با یکدیگر هستیما پیشرفت سریع علوم و فناوری ، ب امروزه همگام

 شده اند .با اقبال بیشتری روبرو  مقاالت و پژوهش های تطبیقی 

ی تحلیل گفتمان است. در نظریه ،اند و با تحلیل ساختار در پی کشف ابعاد  مبهم متن هستند کردهصورت متن توجه هایی که بهروش ازجمله        

 داد.ای را به خود اختصاص نهموج عظیمی از تحقیقات در هر زمیعلمی شد ،  هاینظریه گفتمان وارد عرصه طی ده سال گذشته که

متون ادبی،  ای است، با ادبیات از طریق مطالعات تحلیلرشتهای از رویکردهای میانی مجموعهکه دربرگیرنده CDA گفتمانانتقادی تحلیل      

ات اند  بنابراین ت ارتباطون ادبی نیز مانند سایر متون در خدممت یل گران انتقادی معتقدند،تحل و از آنجاییکه شناسی و نقد ادبی مرتبط است سبک

 برای بررسی متون ادبی با شاخص های جدید نظریه ی مناسبی به حساب می آید.

ن آ ث مربوط بهگناه و مباح گناه در متون دینی و مذهبی یک پارادایم شناخته شده است . در طول تاریخ شاعران و نویسندگان زیادی از     

 خوریم.  م برمیاستفاده کرده اند. مخصوصا در دوره هایی که با متون مذهبی بیشتری روبرو هستیم به مضمون پردازی های بیشتری ه

 

 پیشینه پژوهش.         2 

 
 کرد: وجوتوان در دو زمینه جسترو را میپژوهش پیشی پیشینه 
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 تحلیل انتقادی گفتمان      2-1 
 

ین قرار دارند ها هنوز ترجمه نشده اند . آثاری که درین زمینه ترجمه شده اند ودر دسترس محققشده اما بیشتر آنزمینه کارهای زیادی انجام ایندر 

ر د نظریه و روش "ارمحمدی ،اهلل یاز لطف "شناسی رایج و انتقادیگفتمان"ه ی نورمن فرکالف ،نوشت "تحلیل انتقادی گفتمان "عبارتند از  : 

آقا  از فردوس "یاربردشناسفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و ک"ی هادی جلیلی ،با ترجمه از ماریانه یورگنسن و لوئیز فیلیپس  "تحلیل گفتمان

 .زاده گل

 

 ناه از منظر سناییمفهوم گ       2-2

 
رار گرفته اند رد واکاوی قوتاه موکون متتنها با تمطع از نظریه ی تحلیل گفتمان  تاکنون پژوهشی با پارادایم های تحقیق حاضر انجام نگرفته همچنین

رده اند مدی ارائه کیار مح که دکتر لطف اهللسه بعدی فرکالف و مولفه هایی  ، حالی که در تحقیق حاضر تمام غزلیات حکیم سنایی به کمک مدل

 مورد بررسی قرار می گیرد .

 

گفتمان : رویکرد سه بعدی فرکالفتحلیل انتقادی         . 3  

 
مطالعه  ریزی شده مورد اصوال زبان را به عنوان یک پدیده ی آگاهانه اجتماعی که زیر نظر ایدئولوژی های خاص پی در تحلیل انتقادی گفتمان

باشد. مورد استفاده میاست و برای تحلیل هر متن مرتبط با جامعه  رویکردی جامعه شناختیقرار می گیرد. این روش   

، پژهشگران بیشتر با رویکرد سه بعدی نورمن فرکالف به پژوهش هایی که متون ادبی با نظریه ی تحلیل گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته اند       

که شاخصه های نورمن فرکالف نشان می دهد یک تعامل ارتباطی انجام می گیرد، تبیین و تفسیر پرداخته اند. در واقع در هر فرایند زبانی 

سطوح اجتماعی رخ میدهد در ارتباط است. و هر آنچه بطور اجتماعی اتفاق می افتد، در زبانشناختی و نشانه شناختی بطور سیستماتیک با آنچه که 

نمادین و غیر نمادین، بطور نظام مندی ارتباط میان دگرگونی های  CDA در واقع مختصراً یا تماماً زبانشناختی یا نشانه شناختی است. از طرف دیگر

ندنی و غیر گفتمانی را ترسیم می کگفتما . 

لی تعیین ی عاممی کند . از منظر  فرکالف ، ایدئولوژنورمن فرکالف از دستور نقش گرای نظام مند هلیدی برای نظریه ی تحلیلی خود استفاده        

 فزون ،از طریق ایدئولوژی ،به ویژه از طریق کارکردهای ایدئولوژیک زبانرا اعمال قدرت در جوامع مدرن ،به طور روزاکننده در جوامع است، زی

.( 1387:97صورت می پذیرد)فرکالف،   

توصیف متن را بر اساس مشخصه  د : توصیف، تفسیر ، و تبیین . سه سطح تحلیل را مطرح میکن ، فرکالف برای تحلیل گفتمان به روش انتقادی       

بیین را بر اساس  چرایی تولید چنین متنی تو  چه در سطح توصیف بیان شده و با دخالت دادن بافت موقعیت را بر مبنای آنزبان شناختی ، تفسیر  های 

زبان برای تولید متن مورد بررسی قرار می دهد.از میان امکانات مجاز موجود در آن   

در بخش تفسیر و تبیین به محمدی مورد بررسی قرار می دهیم و   یارلطف اهلل "ساختارهای گفتمان مدار"درین مقاله فصل توصیف را بر اساس       

 ترتیب از نظریات هرمنوتیکی و مسائل جامعه شناختی تاریخی استفاده می کنیم.

  
  وضعیت اجتماعی و دینی عصر سنایی        .4
 

ی اجتماع هایی پا به عرصهبود و عمالً در مهرومومزوال حکومت ترکان غزنوی روبه د کهاش را در حالی گذرانهای کودکیحکیم سنایی سال

 ریاست غزنویان چیزی جز غزنین و چند شهر اطرافش نمانده بود. گذاشت که از قدرت و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

شکیل تپس از  داشتند.غالمان ترکی بودند که در سفاکی و عیاشی نظیر ن امرا و سالطینی که درین عهد بر ایران حکومت داشتند،      

 یهای حکومت و نقاط مختلف، همین بردگان زمینهموجب تعدد وجود غالمان ترک در دستگاهک مخصوصاً سالجقه بههای ترحکومت

 رک فراهم کردند.های تهای فراوانی را برای حکومتشورش

نظیری داشت و قصیده رشد بیسرایی در قالب درین دوره مدیحه شعر عصر سلجوقیان شد. رویدادهای سیاسی و اجتماعی منشأ تطوراتی در       

های شاعران و لیسیهای درباری و کاسهسیسهدخودکامگی، فقدان کارهای برجسته و  های بسیاری بودند.دربارهای حاکمان سلجوقی پذیرای مداح

رایی که نایی طی ماجت که سازپیش برای رشد اشعار مدحی فراهم کرد. درین شرایط اسرقابت امیران محلی باهم بر سر مداحانشان، شرایط را بیش

 دهد.ی و عاشقانه را در قالب غزل ترویج میشود و اشعار عرفانمشخص نیست دچار تحول روحی می

امرای این  هایرانیی شهوتها بازیچهای از اینشد. دستههای مختلف استفاده میشدند به گونهاز غالمان ترک که درین عهد خریداری می     

 وم،دصفا ج ) ست.بوده ا ن فتوی داده بودند و نزد شاعران این عهد هم متداولبعضی از فقها به جواز آبازی با ممالیک که عهد بودند. عشق

 آید ازین قسم است.ر فصل چهارم میدهایی که ذیل عنوان شاهدبازی نمونه( 7۴:1388

ن ها شکست خورد و به هند رفت و طغرل سلجوقی بر غالب مناطق ایراسلطان مسعود غزنوی از سلجوقی ۴3۲در سال » اواسط قرن پنجم     

طنت رسید و بعد از مرگ وی و از به سل ۴۶۵در سال  الدین ملکشاهجالل ازآنپس ی فتوحاتش را وسعت داد.بعد از او الب ارسالن دایره یافتدست

ومرج اشتداد های مذهبی افزود و هرجی سلجوقی بر نزاعاواخر قرن پنجم، جنگ بین افراد خانوادهمیان رفتن وزیرش خواجه نظام الملک در 

زمان با آغاز شاعری وی، در غزنین رو به هم )غالءالدوله ( وح سناییومرج با به قدرت رسیدن نخستین ممد( این هرج۴۰9:1389 غنی،)«یافت.

سایش مند به رفاه و آقهوی پادشاهی عال کومت خود با یکی از شاهزادگان سلجوقی ازدواج کرد.عالءالدوله در مدت شانزده سال ح آرامش رفت.

ش اشعار در دیوارهای آورد کاخی باشکوه با سنگ مرمر برای خودساخته بود کهو با غنائمی که از سفرهای جنگی به هند به دست می رعایایش بود؛

 روی در نقاب خاک کشید. ۵۰8ر شوال سال د وی خورد.مدحی از شعرای آن دوره به چشم می

 ۵11پس از مرگ وی برای یکی یا دو سال پسرش شیرزاد به حکومت رسید. برادرش ملک ارسالن نیز تنها دو سال حکومت کرد و در سال      

ز چنگ ملک ارسالن بیرون موجب قدرت و شجاعتش توانست حکومت را ابهرامشاه با کمک سلطان سنجر و به بهرامشاه غزنوی به سلطنت رسید.

ار گرفت و این تاراج هنوز نخورده بود با ورود سلطان سنجر و پیشاپیشش بهرامشاه غزنوی، مورد تاراج سپاهیان سنجر قرغزنه که شهری دست آورد.

حکومت کرد و با القاب یمین بهرامشاه به مدت چهل سال  سوز امیر غوری بود. سال بعد( به دست حسین جهان 3۵تر شهر )مد تاراج وسیعپیش درآ

 سلطان سنجر به غزنه حمله کرد و به تاراج این شهر پرداخت ولی پس از آن ۵3۰بار دیگر در سال  الدوله و امین المله در دیوان شعرا مدح شد.

توان این دوره را از ادوار شکوفایی می بازهم غزنه را به بهرامشاه سپرد و به هند لشگر کشید. یکی از مداحان دربار این پادشاه همانا سنایی است.

  (13۶۲:381، 1باسورث.)ادب پارسی در دربار حکما دانست

شدت در هب سامان، نان در آا استقرار دولت خوارزمشاهخراسان بعد از شکست سنجر از ترکان ختا و مخصوصاً بعد از اسارت او به دست غزان ت

اندک راه نیستی ندکای سامانی به وجود آمده بود ترتیبی که در دوره امور از بین رفته بود، درین دوره ترتیب سوخت.آتش ناامنی و اغتشاش می

ه وصول بگ ایران را بافرهن این شرایط موجب از میان رفتن ملکات اخالقی شد و قشر عظیمی از مردم را سپرد و امن و راحت از میانه برخیزید.

 شویم.یمآداب روبرو  ومنسوخ شدن مروت و معدوم ماندن وفا و علوم  با صحبت از وفوراین دوره به اعتنا کرد. این است که در اشعارانسانیت بی

ر سلغری که ذک نظر اتابکان آرام وجود داشت ازجمله فارس زیر هاییخصوص در عهد سالجقه، مکاندر این شرایط باوجوداین اوضاع نارام به

دستخوش  ضاع زمان گاهو...که اگرچه براثر آشفتگی او یان، هندوستان،مازندران، قلمرو سلطنت غزنو ها رفت، نواحی شمال آذربایجان و اران،آن

و  وش کشیدنددها هستند که مرده ریگ نیاکان آریایی را به و همین مکان آرام بود؛ حی غالباًنوا ی تجمع ارباب هنر در آن واسطهن بهفتنه بود، لیک

 (1۲1:1388 ،د شوند )صفا ج دومها هم نابونگذاشتند همین حداقل

ادشده یبه کررات  های تاریخغالب سالطین و امرای چه محلی و چه سراسر، مردمی دیو خوی پست و ستمکاره ای بودند و از فجایعشان در کتاب

 نه درآسامان است کوضاع ناباانعکاس آشکار است. این شکایات از وضع نابسامان زمان  است. اثر بارز این اوضاع در شعر و ادب قرن ششم کامالً

 (1۲۵)همان ،.شده استترین مسائل به باد انتقاد گرفتهچیز از امرا و وزراء و اوضاع اجتماعی و دین گرفته تا عادیهمه
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 با مضمون گناه دسته بندی غزلیات سنایی           .5

قاال ممکان نیسات مابیاات دریان  ابیاتی را که در باب گناه سروده شده اند ،دسته بندی کردیم اما  ذکر تمام برای بررسی ابیات با مضمون گناه ابتدا 

 بنابراین نمونه ها به همراه جدول فراوانیشان در ادامه آورده می شود.

 دعوت به نوشیدن می 

 سااااااقیا مااااای ده کاااااه جاااااز مااااای نشاااااکند پرهیاااااز را»

 راماااای ده ای ساااااقی کااااه ماااای بااااه درد عشااااق آمیااااز »

 

 «تااااا زمااااانی کاااام کناااایم ایاااان زهااااد رنااااگ آمیااااز را

 «زنااااااده کاااااان در ماااااای پرسااااااتی ساااااانت پرویااااااز را

 ۶و۲زل غ                                                                                

 گناه پیروی از عقل معاش

 یاااااااک ره باااااااه دو بااااااااده دسااااااات کوتاااااااه کااااااان »

 عاشااااااقی از بنااااااد عقاااااال و عافیاااااات جسااااااتن بااااااود»

 

 «یااااااااااااان عقااااااااااااال دارز قاااااااااااااد احماااااااااااااق راا

 «ور چنینااااااااای عاشاااااااااقی ور نیساااااااااتی دیواناااااااااه ای 

                                                                         3۶1و  3زل غ                                                                          

 در نکوهش آز و دنیا پرستی

 نفساااااااااانی بساااااااااوزد دینااااااااات را روزیحرارتهاااااااااای »

 دعاااااوی دیااااان میکنااااای باااااا نفاااااس دمساااااازی مکااااان

 

 اگاااار در راه دیاااان مااااردی عااااالج ایاااان حاااارارت کاااان

 «ساااااینه ی گنجشاااااک جاااااوئی دعاااااوی باااااازی مکااااان

 313زل غ                                                                                

 پرهیز از شهرت طلبی و نام جویی

 قاااااااال کرخاااااااای و شااااااابلی چاااااااه سااااااااود قیااااااال و»

 تاااااااا زماااااااانی ماااااااا بااااااارون از خااااااااک آدم دم زنااااااایم

 

 کاااااار کاااااار خاااااویش دان انااااادر ناااااورد ایااااان ناااااام را

 «ننااااگ و نااااامی نیساااات باااار مااااا هاااای  خاااااص و عااااام را

 ۴زلغاااا                                                                                     

 

 تقدیس خرابات

 کاااااااااااااااه روشاااااااااااااااناییی نیسااااااااااااااات در دل ان را»

 

 «در خرابااااااااااااااااتش آشااااااااااااااانایی نیسااااااااااااااات

 ۲7زل غ                                                                              

 پرهیز از زهد ریایی و دعوت به یکرنگی

 دوئااااایچناااااد چاااااو چااااارخ کهااااان هااااار دم رسااااام  یکااااااادم و یکرناااااااگ بااااااااش چاااااااون گهااااااار افتااااااااب»
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 روباااااااه باااااااازی مکااااااان در صاااااااف عشااااااااق ازاناااااااک

 

 «زشااااات باااااود پااااایش گااااارگ شااااایر کناااااد اهاااااویی

 37۲غزل                                                                              

 برتری مذهب عشق بر دیگر مذاهب

 عشاااااااااااااااااق را بوحنیفاااااااااااااااااه درس نکااااااااااااااااارد»

 ساااااانائی از غاااااام عشااااااقت ساااااانائی گشاااااات ای دلباااااار»

 

 «شاااااااااااااااافعی را درو روایااااااااااااااات نیسااااااااااااااات

 «خطاااااا باشاااااد خطاااااا باشاااااد مگوئیاااااد ای مسااااالمانان

                  1۰۶و  ۶۰زل غ                                                                     

 نظر به زیبارویان

 نقااااش خااااود را چینیااااان از جااااان هماااای خاااادمت کننااااد

 

 نقاااااش حاااااق را آخااااار ای مساااااتان کااااام از نظااااااره ای

 3۶۲زل غ                                                                             

 و نخستین گناه گناهکار ازلی

 در ازل رفتاااااه اسااااات تقااااادیری  ز عشاااااقت بااااار سااااارم  »

 مااااای نااااادانی کاااااادم از کاااااتم عااااادم ساااااوی وجاااااود»

 

 «جاااااز رضاااااا دادن نگاااااارا حیلاااااه و تااااادبیر چیسااااات

 «از بریاااااااااا مهااااااااار باااااااااازان خراباااااااااات اماااااااااده

 3۵3و۵۶زلغ                                                                         

 شاهدبازی

 عاشااااااااااااق تاااااااااااارم ای پساااااااااااار ز خساااااااااااارو»

 

 »نیکااااااااااااااااوتری ای پساااااااااااااااار ز شاااااااااااااااایرین

                                                                                  3۲3زلغ                                                                             

 آمرزش همگانی در بارگاه حق

 باااااااد لطفاااااات گاااااار باااااادارالملک انسااااااان بااااااروزد

 

 هااااار یکااااای را بااااار مناااااال یوساااااف چااااااهی کناااااد

                                                                                   118زلغ                                                                              

 اهریمن گویه

 درین قسمت سنایی غزلی  معروف از زبان ابلیس سروده است با مطلع:

 بااااااا او دلاااااام بااااااه مهاااااار و مااااااودت یگانااااااه بااااااود

 

 سااااااایمرا عشاااااااق را دل مااااااان آشااااااایانه باااااااود

 1۲9زل غ                                                                          

 : 1فراوانی  دسته بندی ابیات با مضمون گناه در نمودار           .  6
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 : فراوانی گناه در غزلیات سنایی  1نمودار

 تحلیل گفتمان ابیات سنایی          .7

 توصیف       7-1

ای گفتمان مدار در ماتن این دیدگاه های اجتماعی با ساختاره (.1۶۰:1391یار محمدی،«)عبارت است از تالزم گفته با کارکردهای اجتماعیگتمان «

رات ش لغاات و تعبیاگازین» قابل تشخیص هستند.این مولفه ها به صورت موردی در تالیفات یارمحمدی قابل پیگیری است. ازین دست می تاوان باه 

پیونادزدایی  پیونادزدن و مشخص سازی و نامشخص سازی ،تشخص زدایی ، ، اظهار ، حذف گیری مجهول در برابر معلوم یا برعکس،خاص،به کار

غازل از  در اداماه ساه ( اشااره کارد.178:139۴1یاار محمادی ،«).....و،تفکیک کردن و تفکیک نکردن ،حسن تعبیر و سوء تعبیر ، فرایند اسم سازی 

 غزلی با مطلع: حاضر در آنها نمود بیشتری دارد را مورد واکاوی قرار می دهیم.سنایی که مولفه های 

 در کاااااوی ماااااا کاااااه مساااااکن خوباااااان ساااااعتری اسااااات

 

 از باقیاااااااااات ماااااااااردان پیاااااااااری قلنااااااااادری اسااااااااات

 ۶زل غ                                                                                        

تواناد هام باار ی دیدگاه خاصی اسات کاه میکنندهها منعکسانتخاب و کاربرد نام برای افراد ، اشیاء و فعالیت»: تعبیرات خاصگزینش لغات و       

بیاانگر ای افتااده اتی الیعقال کاه گوشاهبارای مسا« پیار قلنادری» حاتی چاونکاربرد اصطال.  (1۶1:1391یارمحمدی،«)منفی داشته باشد و هم منبت.

بدین معنی کاه گویناده  هم پیوند داردبا ای متن رابطه هایباارزش زمانی متن از بازتولید نظم بافت موقعیتی گوینده است که همتولیدکننده یتجربه

نای مای این واژه را نامفهوم نیافته و این در حالیست که استعمال این واژه در زمانی دیگر بای مع اساس شرایطی که در اطرافش جریان دارد ساختن بر

حکایم سانایی د که از کمتر حکیمی حتی گویمی ایرود و سخنان حکیمانهپیر مست و الیعقل با دو جمله تا جایگاه پیر و مرشد سنایی باال می نمود. 

ایی را به بااد طعناه تنها از بابت وضعیت نابسامانش آشفته نیست بلکه با رجزهایش سنپیر مست اوفتاده از هست و نیست فارق است و نه  توان شنید.می

هرچناد کاه  پناداردی حاق میبرد و وی را مسات باادهی انگور بودن پیر شک میگیرد، با این تفاسیر است که خواننده به مستی از بادهو استهزاء می

 .دهدسوق میبه سمت دیدگاه اولش را خواننده  آئین قلندران

ی قلندرانی است که مشخصاً به گروه قلندران نسبت داده است. درواقع وی نمایندهسنایی پیر مست را :  ی و نامشخص سازیسازمشخص      

دهد بیانگر این است که اینکه سنایی خود را در معرض سؤال و پرسش قرار می  ر ذهن مخاطب غزلیات این دوره هست.زمینه ا دصورت پسبه
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هاست در حال ست . درواقع پیر قلندری با گروهی که سنایی هم جزئی از آنی خاص ای آن دستهی خاصی است و سنایی نمایندهسنایی جزء دسته

 وشنود است.گفت

 

 در غزلی که از زبان ابلیس سروده است با مطلع :   

    بااااااا او دلاااااام بااااااه مهاااااار و مااااااودت یگانااااااه بااااااود

 

 ساااااااااایمرا عشااااااااااق را دل ماااااااااان آشاااااااااایانه بااااااااااود

                                                                                                                                                                                        1۲9زلغ                                                                                         

هایی که گوینده برای ها و صفتشود. اسمشعر ازلحاظ اسم سازی به سه بخش تقسیم می:فرایند اسم سازی و گزینش لغات و تعبیرات خاص      

، گرفتار در دام مکر . و ی لعنت ، لعنتی دهد : نشانهگزیند: سیمرا عشق ، معلم ملکوت ، اسامی که از جانب دیگری به خود نسبت میخود برمی

 دهد : آدم خاکی ، عاقالن عشق.اسامی که به فردی مجهول نسبت می

هایی هستند که و... مصرع« امهفتصد هزار سال به طاعت ببوده» یا « بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود» هایی مانند فرایند اسم سازی : مصرع       

عنوان فاعل جمله در قسمت آغاز متن آورده است. با این کار قسمت مهم جمله را پیش از دیگر اجزاء به شاعر قیود مکان ، زمان ، ظرف و ... را

 کشآورده است و بزرگی و جایگاه عظیم خود را با این چیدمان به رخ خواننده می

 شده است.ادهی فرایندها به قضا نسبت دهایت همهشده است و درنعامل اصلی از ابیات حذف: حذف یا اظهار      

 در غزلی با مطلع:    

 چااااااااو دانسااااااااتم کااااااااه گردنااااااااده اساااااااات عااااااااالم

 

 نیایااااااااااااااد ماااااااااااااارد را بنیاااااااااااااااد محکاااااااااااااام 

                                                                                           

کلمااتی کاه  هاسات.ای باین مشاارکین آنهاای رابطاهارزشی ترکیب کلمات متن بیاانگر شیوه: فرایند اسم سازی و لغات و اصطالحات خاص      

باحاالتی تقریبااً منفای  صورت معمول دارای بار معنایی منفی هستند در ماتن باا باار معناایی تقریبااً خننای و کلمااتی باا باار معناایی منبات، در ماتنبه

 های تعابیر متضاد بکاهد.نشان دادن کاستی با .شوق و عصیان وشاعر در پی ان است که از تیرگی ان دسته از کلماتی منل می و مع اند.شدهارائه

ی گفتمان مدار با صراحت گروهی را خودی و دارای یک گروه اجتماعی و کارگزاران دیگار را از این مؤلفه: کیک کردن و تفکیک نکردنتف      

شاده در هاای نسابت دادهدو گروهی هستند کاه ازلحااظ ویژگی ی( من و تو نماینده17۴:1391کند.) یار محمدی،های اجتماعی جدا میدیگر گروه

   شوند.غزل از یکدیگر تفکیک می

(.مان باه 17۲گیرد.)هماان ،شده دیگری را بار عهاده میحال مقوله یا نقش شناختهدر حالت ضمنی یک کارگزار مشخص درعینداللت ضمنی :      

صاورت ضامنی بارای  هم  در متون ماذهبی فاردی آشانا اسات بهبه بلعم باعورا که باز آنشده است و تو سگ کهف که در مبانی دینی سگی شناخته

 های موردنظر آورده شده.آشکارتر شدن مشخصات گروه

 تفسیر و تبیین         7-2

بویه و اشی آل، پس از فروپهای زندگی اجتماعی در ایران احاطه داشتند اما از قرن پنجم به بعدها قدرتمندانه بر تمام جنبهتا قرن پنجم حکومت

ها مغوالن بر ایران شروع شد و با تسلط ترکان و عناصر غیر ی حکومت ترکان و پس از آنهای مذهبی، دورهتبار و آزادیهای ایرانیحکومت

رای پیدا کردن مشروعیت سیاسی ها بن برداشته شدند و حکومتگرا بودند از میاهایی عقلکم فرق باطنی و معتزله هم که فرقهایرانی بر ایران کم

 ی مذهب اشعریت زدند. حکومت بر ایران دست به اشاعه
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های مذهبی های عقیدتی و نزاعرونق بود اما برعکس بازار جدالعلوم عقلی خاصه حکمت درین روزگار )سنایی( در خراسان و غزنه سخت بی   

ی زندگی در بین ایرانیان و دریافت واسطهها بهی سالجقه و یا ممالیک آنظهور سانحهترکان غزنوی تا . در خراسان و بغداد و غزنه رواج داشت

ضت نه. دعت بودبویل و آیین مسلمانی، موجب نهضتی شدند که شامل نشر علوم دینی و آداب اسالمی و منع از مقاالت فالسفه و باطنیه و تأ

 از بین رفتن های خونینی به راه انداخت و همین امر موجب محدود ودر دوره خواجه نظام الملک و سالجقه باال گرفت و جنگ ،گرایی سنت

ی یقها صوفیه و طربعظیم موجب شد که بزرگان از صحبت  که قبل از پیدایش سالجقه راه افتاده بود این موجی تمدن و فرهنگ اسالمی شد توسعه

این  حالعینند. البته درها هم به عرفان رو آوردند و عرفان و ارکان تصوف را وارد شعر کردبنابراین آن و نویسندگان نپردازند؛ها به شاعران آن

در  ها هی  تأثیری نداشت و همچنان غرقشد ولی درواقع در زندگی خود آنگرایش به زهد و توبه هرچند با تکریم حکام و سالطین روبرو می

خوردن  مستغرق مناهی و باده ی علمریخت که در زمان نظام الملک فقهای سنت و طلبهقدر اوضاع جامعه در همرفته آنرفته. ودندلذات جسمانی ب

 اند.دهاهی غرقه بوونه منبر سماع نشستن و شاهد آوردن بودند و وقتی حال علما و خواص ملک چنین بود پیداست که عام خلق تا چه حد درین گ

شود از شیوع فساد و جانی و ریاکاری زاهدان که در اشعار این دوره مکرر دیده میکاران و شکایت رندان از گرانباکان و گنهر بیشنعت زاهدان ب

 («۲۶1: 137۵زرین کوب، ).کندمناهی بین اکنر طبقات حکایت می

و ناصرخسر گرا بوده است.کی از دشمنان عقل و فرق عقلص داده است یاش را به ستایش وی اختصاابوحنیفه فقیهی که سنایی بخشی از حدیقه      

د یا فتاب پدید آیآگویند: اگر کسی گوید روز همی از آمدن و امروز فقها دین اسالم همی»گوید:درین دوران در کتاب جامع الحکمتین خود می

یندگان ش دانند، جوم آفریناین علما کسانی را که علمن بدانم که کدام ستاره رونده و کدام ثابت است او کافر است و، به علت کافر خواندن 

 (1۵:13۶3 خسرو،)«وچرا خاموش گشتند و جهل بر خلق مستولی شدچون

کردند با قدرت نداشتند سعی می که دیگر منل قبلها هم ازآنجاییی سنایی با حکومت و قدرت مذهبیان روبرو هستیم و حکومتدر دوره   

در  کرد.رفتار میدن را در چارچوب شرع گل سنت، مشروعیت حکومت پیدا کنند. از سوی دیگر تفکر اشعریت اندیشیجانبه از فرق اهحمایت همه

منظور کاهش فشارهای اجتماعی ی صوفیه بهها توجه بیشتری نشان دهند. تعالیم گستردهها به آناین دوره عقاید صوفیه هم موجب شد که حکومت

یل به نیایی برای نودن خدا یا دست کشیدن از لذات دباز صوفیان و زهاد باال گرفت. تعالیمی منل فعال مایشاء ی حکومت شائبهتوسط حمایت بی

م فراهم را برای مرد نیاز از تجمالتو همچنین جوی آرام و بی داشتترویج این عقاید توجه مردم را از فساد و تباهی حاکمان ترک بازمی حقیقت.

 دید.می

د و ی بلخ را به نام مسعوهکارنام و از سالجقه سنجر بن ملکشاه را مدح گفته،مداح دربار بهرامشاه بن مسعود غزنوی بوده  حکیم سنایی    

ی هایی که دربارهحکایت توانیم وی را از نزدیکان به دربار حاکمان وقت بدانیم بعالوه یبنابراین می اش را به نام بهرامشاه سروده است.حدیقه

ی انهذشته مانند رسگو نویسندگان با آثارشان در ادوار  با توجه به اینکه شعرا د داریم.ها شک و تردیاند و در صحت آنوی گفته تحول روحی

ختن غزلیات عرفانی اقدام به سا گیر شدن عرفان و تصوفرفت که سنایی با توجه به شرایط و لزوم همهتوان در نظر گکردند میجمعی عمل می

 ترتیب توانسته است مضامین عرفانی را از حالت مکتبی خارج کند و موجب رشد و فراگیری آن شود. کرده و بدین

داری و جانب گونه که آورده شد به سمت مذهب آمدند و با طرفداریحکام غزنوی و سلجوقی برای حکومت بر مردم و یافتن مشروعیت همان  

اسطه وها پشت سر فقها سنگر گرفتند و به این کومتحدرواقع این  وپا کنند.روعیت نسبی دستبرای خود مش گرا توانستنداز فرق ضد باطنی و عقل

شد و در های اشعریت سنجیده میی گناه هم بر اساس پارادایمی اشعریت افزوده شد. به طبع ان مسئلهروز به قدرت و نفوذ فقها مخصوصاً فرقهروزبه

 اند.کردها سرنوشت محتوم انسان توجیه میعین دستور به پرهیز از گناه، گناه را ب

جمله آن  چیز که ازداند. همهپذیر میچیز را زیر لوای مذهب عشق توجیهگیرد ابتدا همهسنایی در بین خطاهایی که برای انسان در نظر می 

گفتند یفتم و هشتم مه خدایی که عرفای قرن هین دوره هنوز به آن عرفان و هماالبته در  توان به نوشیدن شراب و شاهدبازی و...اشاره کرد.می

تأکید و  ات غزل وی باشد. به همین خاطر است که در ابیوارد شعر شاعران می برای اولین بار های دینی با این حجم نرسیده بود و همچنین آموزه

 شود.یوجیه مت (وم در علم معانی است)که از نوع مخاطبین نوع س عبارت بندی دگرسان روبرو هستیم چراکه بدین واسطه مخاطب منکر

و  د که شاعرانازپیش در پس پرده قرار گرفتند. این مسئله موجب شدرین دوران باقدرت گرفتن فقها و ترویج مذهب متعصبانه، زنان بیش

ی ا با قافیهربیات زیادی نایی هم اای در وصف معشوق مذکر بسرایند. سنویسندگان با الهام از شرایط زمان و اعمال اطرافیان خویش ابیات عاشقانه

 حساب آورد.ز غزلیات عاشقانه وی را از همین قسم بهاتوان بسیاری ای پسر سروده است و همچنین می
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اری از ی حکیم خیام است و مانند این متفکر بزرگ ابیاتی را به خوش باشی درین فرصت اندک دنیا اختصاص داده است. در بسیدورهسنایی هم 

بینیم و در تعداد شود منظور از می همان شراب زمینی است که در آثار خیام میبندی میی که زیر عنوان دعوت به نوشیدن می از وی دستهابیات

 در نظر گرفت در غزلیاتش و می توان مصداق دقیقی برای معشوقاندکی از ابیات به می عرفانی اشاره دارد. در ضمن برخالف حافظ که نمی

حساب آورد. دلیل این های ادوار گذشته بهنامهی ساقیتوان از زمرهابیات سنایی ازین حیث کامالً روشن است. همچنین این موارد را میبسیاری از 

ز یکی ا شده است، دانست. شراب حالل سیکیر به آن اشارهکه در اشعار رودکی بسیا آزاد، توان در شرب می یا مناًل سیکیرا می صراحت بیان

ا، مادام رنیفه شرب ان یکی از آن مانده باشد و ابوحو دو ثلث یعنی سه شراب منلث یا سیکی یعنی شرابی که جوشیده باشد ای ابوحنیفه است.فتواه

شوار پیدا دگشودن امور  هایی است که فقهای حنفی برایاز امتیازات مکتب ابوحنیفه راه« فرهنگ»که مستی و سکر نیاورد، حالل شمرده. 

خوش باشی ناشی  طور صریح بههبی از ابیات د. سنایی که بالقطع در آغاز امر از پیروان ابوحنیفه بوده و بعدها به فقه شافعی درآمده در بسیارکردنمی

 کند.از نوشیدن می اشاره می

رزبان، مفقیه ملک .)شدکاسته می روانشانهای دنیایی پیهای صوفیان دعوت به قناعت است و با این مؤلفه بسیاری از خواستهیکی از خصیصه    

گردانی از کرده و خواستار رویهاست اشارهحکیم سنایی هم در ابیاتی از غزلیاتش به قناعت و نفس که خصمی عظیم در راه انسان (.11۶:1393

حافظ بسیار  قابل سعدی وت سنایی در می پرهیز از دنیاپرستی و زهد ریایی و دعوت به قناعت و یکرنگی در ابیاالبته این مؤلفه لذات دنیایی است.

 شود.رویم این قبیل مضامین در آثار شاعران و نویسندگان بیشتر آشکار میاندک است و هر چه به سمت قرن هشت و نه می

هم مصداق حقیقی نویسد و اگر کند و از طهارت و پاکی خرابات عرفان میعنوان مکانی عرفانی یاد میشاعر در این مؤلفه از خرابات به      

ها به پیروان خرابات عموالًم خرابات را در نظرمی آورد برای ان است که از سالک حقیقت بخواهد، کافر شود و در کافری در ثمین را پیدا کند.

ز ان نابرابری مذاهب که بویه و آزادی مذاهب هنوی نزدیکی به حکومت آلواسطهادیان دیگری غیر از دین مبین اسالم تعلق داشته و در این دوره به

ی قبل از ی دورهپروردهکوب معتقد است هر شاعری نماینده و دستطور که زرینخورد در نظر سنایی نیست هماندر ابیات سعدی به چشم می

 حساب آورد.ی آثار و افکار قرن چهارم بهتوان نتیجهزمان خویش است بنابراین سنایی را هم می

ه دیدن بها اشاراتی پذیرد. فراوانی این مضمون نسبت به ابیات سعدی بسیار اندک است و تنل حق و یا صنع حق را سنایی میتنها نظر به جما      

گونه که در بخش سوم آمد همان بندی کرد.توان زیر عنوان معشوق مذکر دستهی زیبارویان در آثار سنایی است که همان را هم بیشتر میچهره

ی واسطهن امر هم بههای آن خبری نیست. ایو از معشوق مؤنث یا نشانه ا از غالمان ترک است و یا معشوق حقیقی و عرفانیمعشوق این غزلیات ی

ن و ار آمدن مغوالکسراها و اندرونی عمارات است. البته این شرایط باروی فراوان شدن غالمان ترک درین دوره و محبوس شدن بانوان به حرم

 ی ارزش و احترامی که برای بانوان قائل بودند اندکی بهبود یافت.واسطههای مغولی بهحکومت

 منتسب به حضرت آدم و در آن غزل آدم دلیل گناه ی سنایی نمود دارد. وی را غزلی استزلیات در حدیقهغی گناه اول بیشتر از مسئله     

ها را انوار قدرت و مشیت و ها و بدیی خوبیآید که سنایی منشأ همهکند. از مجموع غزلیات وی برمینخستینش را اختیاری و بعمدا تعریف می

طور که جالبی گیرد و همانداند و کفر و دین را مشیت الیزال وی. قضای الهی بر سود و زیان بنده قرار میدیگر اوصاف حضرت باری می

ر ست که ان پیایقت ان در میان جبر قدر درست آید و این حقتا روش وی ان و اما موحد جبری قول و قدری فعل باشد»هجویری هم معتقد است:

ی ی نظر جبری باشد و در حوزهو این بدین معناست که در حوزه  (۲۶:1383 هجویری،«.«)التوحید دون الجبر و فوق القدر» گفت، رحمه اهلل علیه:

حید افعالی وی منافی تو آدمیان سخت باور دارد ولی اختیار گراییبه اختیار  گونه است نظر سنایی که اگرچه ویو همین فعل قدری و معتزلی باشد؛

کند. در باب گناه وند اقرار میپذیرد و هم به اراده الیتناهی خداوی هم اختیار انسان را می داند و بس.نیست و اختیار آفرین نیک و بد را خداوند می

شت از گناه و شود و باز برگی خویش آن گناه را مرتکب میاشد اما بنده هم باارادههم اگرچه مشیت الهی بر ان قرارگرفته است که بنده گناهکار ب

ی جبرگرای اشعریان که دهد برخالف نظریهنجام میاست که ا گونه انسان مسئول کارهاییریختن اب روی هم در تقدیر الیزال الهی است. این

 داند. یل مایشاء مگونه مسئولیتی قائل نیست و خداوند را فعابرای انسان هی 

های جبرگرایی اشعریان و از میراث عارفانی چون حالج است. البته درین دوره تقصیر نشان دادن آن از آموزههای گناه و بیاستفاده از اسطوره   

اسطوره و دلیل )ی با نمایاندن ابلیس کمتر اشعریان نفوذ و تأثیری بر افکار مخصوصاً شعرا داشتند و پیروان حنفیه و شافعیه در غزنه ساکن بودند. سنای

طور که گفتیم سنایی حکیمی نوعی توجیه کرده است. همانخطای تمام گناهکاران را به عنوان موجودی مجبور درواقع در پس پرده،به (گناه

و شافعی هم به بین امرین اعتقاددارند. جز این غزل در هی  غزلی جبری بودن سنایی نمایان نیست و همچنین در فقه حنفی و تقریباً به جبرگرا نیست
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شود شک و تردید است به اعتبار سخنان بزرگانی منل عین ترین دفاعیه ابلیس شناخته میعنوان کهنکه به« دفاعیه ابلیس»این غزل  در انتساب

چیز را برگرفته از تقدیر رجحان دارد و ابتدا همه اشتوانیم بپذیریم که جبرگرایی سنایی بر اختیار انسانیاما می القضات همدانی و رینولد نیکلسون؛

گرفته است ی جبر و اختیار پیشای که حکیم سنایی در غزلیاتش درباره مسئلهیقین این شیوهبه احتمال قریببه  داند.و سرنوشت محتوم و ازلی می

 گشاده است.هایی به نفع ترکان توسط فقهای دروغین میو این مرز نامشخص بین جبر و اختیار راه را برای فتوا روند غالب زمان وی است؛

 نتیجه گیری       . 8

ی مفهوم نایی دربارهسفت. نظر کالف موردبررسی قرار گر ی تحلیل گفتمان انتقادی فردر این پژوهش مفهوم گناه در غزلیات سنایی بر اساس نظریه

معنایی برای  لفظی و های دوراز تعقیدسب و بهشاعر با زبانی روان و منا ارزیابی قرار گرفت.گناه و طبعات آن در غزلیات مندرج در دیوان وی مورد 

های فرضپیش کند.یمهای عرفانی و فقهی برای اولین بار در اشعار و غزلیات خویش استفاده و در این میان از مؤلفه گوید؛مخاطب خود سخن می

پردازد. با انطباق می یر شعری خویشپیگیری است و شاعر با الهام از مفاهیم عرفانی به خلق تصاوت سنایی قابلزاهدانه و قلندرانه تقریباً در تمام غزلیا

های ها با دیگر کردارهای اجتماعی عصر سنایی مشابهتهای صوری و معنایی متن و ارتباط آنشویم که میان ویژگینظریه و اشعار سنایی متوجه می

ی ارجحیت واسطهتوان به عناصری که در بخش تبیین مورد ارزیابی قرار گرفت اشاره کرد. مذمت عقل بهجمله میآن از  معناداری وجود دارد.

های عرفانی به گرایی مانند اشاعره و یا افزایش شاهدبازی و حضور مذهبیان و صوفیان در امور حکومتی و وارد شدن آموزههای ضد عقلفرقه

 ساحت شعر و غزل و...

ا اری وسیعی ری تحلیل گفتمان در واکاوی مفاهیمی است که جامعه آمترین دستاوردهای این پژوهش نشان دادن قابلیت نظریهاز مهم یکی    

تر گفتمان یا متن شده است بیشهای دیگر انجامر رشتهی تحلیل گفتمان چه در ادبیات و چه د هایی که تاکنون درزمینهدربرمی گیرند. در پژوهش

یعی از غزلیات را مورد ارزیابی طیف وس های تحلیل گفتمان توانستیمدیتکه ما با رعایت محدویگرفت، درصورتمورد ارزیابی قرار میکوتاهی 

 قرار دهیم. 

یم کاربرد ن هستزیرین و اصلی آ هایی تحلیل گفتمان برای بررسی هر نوع متن و گفتمانی که مایل به کشف الیهزعم نگارندۀ سطور نظریهبه   

ست همچنین اتأثیرگذار  بسیار دارد و میزان درک و استنباطی که پردازشگر اطالعات از این نظریه دارد در پیشبرد کار در جهت متعالی یا برعکس

 رد.ک پر ا که درواقع در حال گفتگو و تکمیل یکدیگر هستند،رتوان شکاف حاضر در بین متونی میچنین نظریاتی با بکار بردن این

 شاره کرد.اهای این نظریه نیز شوند باید به کاستیی تحلیل گفتمان بررسی میریهی متونی که با نظ سازی بیشتر درزمینهمنظور شفافبه     

ی، ادفی دانش و معرفت بشری تصدرواقع بنابر نسبیت، همه ترین کاستی رویکردهای تحلیل گفتمانی است.گرایی ناشی از سازه گرایی مهمنسبی

 صورت یک گزارهتوان داشت. این سخن تا زمانی که بهشمولی نسبت به هی  معرفتی نمیشود و ادعای کلیت و جهانتاریخی و اجتماعی تلقی می

از اعتبارات  اقعیتی فراترودهد که وجود هرگونه اما به لحاظ فلسفی، مسئله زمانی رخ می کند.توصیفی و انسان شناسانه تلقی شود، مشکلی ایجاد نمی

ی  زمین رهی جاذبه در کپنداریم با این حساب اگر تصور کنیم که نیروانسانی را انکار کرده و بگوییم واقعیت همان چیزی است که ما واقعیت می

ی آن مهقعیت نه هشک بخشی از وا. بی چیز معلق خواهد شدوجود دارد وجود خواهد داشت و زمانی که دیگر به این اصل اعتقاد نداشته باشیم همه

بخشی از ایدئولوژی  گونه واقعیات نهو این یعه است.های طبیعی و ماوراء طبتماعی است اما بخش اعظمی از آن واقعیتی قراردادهای اجساخته

ول تاریخ بشر طنی در وحیا های وحیانی ما هم ازین واقعیات هستند که نه تنها در دین ما بلکه در تمامی ادیانها. آموزههستند و نه مخلوق گفتمان

 یکسان است. 

باشد که  خوبی از این امر آگاههبو در پایان باید مدنظر داشت که هر محققی که در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان به کار مشغول است، باید       

قق ی که محگیرد و اصوالً هم این امکان وجود ندارد. تنها کاردهد، خارج از گفتمانی که در حال تحلیل ان است قرار نمیبا نقدی که ارائه می

و  صورت اسناد تاریخی به محقق رسیده است؛است که وجود دارد و به ای دیگر به عناصری دهد نگاه کردن از زاویهتحلیل گفتمانی انجام می

که ی مسائل تاریخی به این نتیجه رسید ی گذشته نداشته باشد و شاید بتوان دربارهبسا که دید جدید محقق رجحانی هم بر نظریات طبیعی شدهچه

 گنجد.اصوالً حقیقت در هی  پارادایمی نمی

 مراجع
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 ها.ی رسانهی گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه(؛ تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه1387فرکالف، نورمن )

 (؛ گفتمان شناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.1391) یار محمدی، لطف اهلل

 ادبیات ایران، جلد اول و دوم و سوم، تهران: فردوس.(، تاریخ 1388اهلل )صفا، ذبیح

 (؛ تاریخ عصر حافظ: تاریخ فارس و ایاالت مجاور، تهران: زوار1389)غنی، قاسم 

 جلد دوم و سوم، تهران: زوار. (؛ تاریخ تصوف در اسالم،1389)-------

 .؛ تاریخ غزنویان، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر(139۰) باثورث، کلیفورد ادموند

 ی سنایی.تهران: کتابخانه دیوان، به اهتمام مدرس رضوی، ،(سنایی غزنوی، ابوالمجدود بن آدم )بی تا

 ران: الهدی.سیری در شعر فارسی با نظری بر ادبیات معاصر، ته و ی ادبی ایران: مروری بر ننر فارسیاز گذشته (؛137۵)زرین کوب، عبدالحسین 

 .شناسیبه تصحیح محمد معین و هانری کوربن ، انسیتو ایران و فرانسه قسمت ایران (133۲خسرو، ناصر؛ جامع الحکمتین،)

ی و مطالعات شگاه علوم انسان، کهن نامه ی ادب فارسی پژوه "تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در گلستان سعدی"؛ 1393،نسرین ،فقیه ملک مرزبان

 1۲۰-87فرهنگی،سال پنجم شماره سوم ص 

 چاپ هفتم ، تهران: سروش تصحیح و تعلیق محمود عابدی، "کشف المحجوب،"؛ 139۰علی بن عنمانهجویری، ابوالحن 
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