JSPPP, (15)74: 145-164, July 2022

Journal of Stylistics of Persian Poetry and Prose
(Bahar-e- Adab)

Home page: http://www.bahareadab.com
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE
Semiotics of pub words and expressions and its role in the development of narration in sonnets (Relying on the
poets of mystical lyric poetry)
M. Koushki Jahromi, M.A. Atash Soda*, S.M. Sajedi Rad
Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran.

ARTICLE INFO

Article History:
Received: 01 May 2021
Reviewed: 03 June 2021
Revised: 14 June 2021
Accepted: 04 August 2021

KEYWORDS

Pierce semiotics, pub terms,
narrative, mystical sonnet,
reciprocal elements.

*Corresponding Author
 Atashsowda@gmail.com
 (+98 71) 53335226

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The study of various methods and ways of
processing meaning in the narrative structure of a work created different
schools of thought and theories. Today, in the communication process of
language, it is an independent and unique system. Its main role is to create
communication and, consequently, to convey meaning. On the other hand, the
text is the result of embodying the material dimension of language and its
objective embodiment. This language is composed of various external and
internal levels of various signs and elements. Mystical texts, especially mystical
narratives, have many decoding and interpretive capacities. Cryptography is a
common method in mystical narratives. In this paper, in order to interpret
mystical codes in the field of pub idioms and their role in the development of
narrative in the structure of sonnets, we have used Pierce's semiotic approach
to mystical narratives. Pierce's semiotics examines narrative elements in the
form of textual signs according to the interpretive horizons that open up to the
audience and the reader, as well as its relevance to mystical texts.
METHODOLOGY: The results of this research have been collected in a
descriptive-analytical manner and based on library studies.
FINDINGS: The psychological system of mystical sonnets with the subject of
elements related to pub literature (Saqi, Badeh, Pir Moghan, etc.) has an
epistemological structure and mystic poets in the design of such narratives
serve the process of processing and constructing meaning with the help of
contrasting elements Expansion of meaning has been used.
CONCLUSION: The results of research show that many of the signs in mystical
texts are multi-layered signs that accept different meanings and meanings
according to the structure of the narrative and the texture of the text. On the
other hand, mystical narratives are very suitable for expressing the political and
social conditions of the age of poets and artists.
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زمینه و هدف :بررسی شیوهها و طرق دونادون پردازش معنا در ساختار روایی یک اثر ،مکاتب
فکری و نظریه های مختلفی را ایجاد نموده است .امروزه در فرایند ارتباطی زبان ،نظامی مستقل
و منحصربفرد است كه نقش اصلی آن ایجاد ارتباط و بتبع آن انتقال معنا میباشد .از دیگر سو
متن حاصل تجسّم بُعد مادی زبان و تجسّم عینی آن است .این زبان از سطوح دونادون بیرونی و
درونی از نشانه ها و عنصر متعدد تشکیل شده است .متون عرفانی بویژه روایتهای عرفانی از
ظرفیتهای رمزدشایی و تفسیری بسیاری برخوردارند .رمزپردازی روشی رایج در روایتهای عرفانی
است .در این جستار جهت تفسیر رمزهای عرفانی در حیطج اصطالحات میخانهای و نقش آنان در
دسترش روایت در ساختار غزل ،از رویکرد نشانهشناسی پیرس دربارۀ روایتهای عرفانی بهره درفته
شده است .نشانه شناسی پیرس با توجه به افقهای تفسیری كه پیش روی مخاطب و خواننده
میگشاید و نیز تناسبی كه با متون عرفانی دارد ،عناصر روایی را در قالب نشانههای متنی بررسی
مینماید.
روش مطالعه :نتایج این پژوهش به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابخانهای
دردآوری شده است.
یافتهها :نظام روانی غزلهای عرفانی با موضوع عناصر مرتبط با ادبیات میخانهای (ساقی ،باده ،پیر
مغان و )...ساختار معرفت شناختی دارد و شاعران عارف در طرح اینگونه روایتها فرآیند پردازش و
ساخت معنا را با كمک عناصر تقابلی در خدمت بسط و دسترش معنا مورد استفاده قرار دادهاند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد بسیاری از نشانههای موجود در متون عرفانی،
نشانههایی چندالیه هستند كه با توجه به ساختار روایت و بافت متن ،معنا و داللتهای دونادون
می ذیرند .از سوی دیگر روایتهای عرفانی محمل بسیار مناسبی برای بیان شرایط سیاسی و
اجتماعی عصر شاعران و هنرمندان هستند.
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مقدمه
روایت و روایتپردازی با رشتج حیات آدمی در این دنیا درهمتنیده است« .روایت با تاریخ بشر آغاز میشود و در
هیچ كجا ملت بیروایتی وجود نداشته است» (از ساختاردرایی تا قصه ،ناظمیان :ی  .)464جهان روایت ،جهانی
رها از قیدوبندهای دنیای بیرون است .دنیای آن كامالً در حیطج اراده و اختیار راوی است و راوی میتواند با خلق
عناصر و كاركردهای خاصی كه به آنها میدهد ،به مقصود خویش نائل آید« .رسیدن به حقیقت» و تبدیل شدن
«منا» فانی به «منا» متعالی مركز و محور اساسی اندیشهها و تأمالت دینی و عرفانی است كه عارف را ازطریق
رموز مختلف به یگانگی و وحدت با امر مقدس رهنمون میسازد .ازاینرو آنچه در ساختار روایی عرفانی روایت میشود،
در مجموع در خدمت اتصال به امر مقدس و رسیدن به مرزهای یگانگی و وحدت است.
در چیستی و ماهیت نشانه ،حدومرز تعریف شدهای را نمیتوان درنظر درفت« .ادر حدومرزی وجود داشته باشد،
آن را كنشگران متن مشخص میکنند .مخاطبان متن معین مینمایند چه نشانهای نقش نشانه بودن را ایفا كند .با
این وصف ،نشانهشناسی با هر چیزی كه بتواند یک نشانه قلمداد شود ،سروكار دارد» (روایتشناسی؛ شکل و كاركرد
روایت ،پرینس :ی  .)41ادرچه دانش نشانهشناسی در مفهوم امروزی ،دانشی نوپاست ،میتوان از آن در تحلیل و
تفسیر اصطالحات عرفانی در آثار كهن نیز بهره برد .اصطالحاتی كه در بسیاری از موارد ،بظاهر طبیعی و بیپیرانه
مینمایند اما در واقع با شگردهای بسیار هنری همراهند.
اصطالحات میخانه ای از دیرباز موضوع قرائتها و درک و دریافتهای دونادون و متنوعی بوده است .در یک تقسیمبندی
كلی میتوان دفت از آغاز غزل عرفانی فارسی تاكنون بیشتر آنچه كه از این اصطالحات مورد توجه قرار درفته است،
قرائتهای عارفانه و شرح و بسط این موضوع از منظر عرفانی بوده است اما این نکته ضروری است كه از منظر
پارادایمهای خای عرفانی و چشماندازهای نشانهشناسی میتوان به وجوه دیگری از این رهیافت یعنی دسترش فضا
و معنا دست یافت .كاربرد اصطالحات میخانه ای در غزل ،سبب بسط و دسترش ساختار روایت در شعر میگردد.
دقت نظر و تأمل در واهدان و اصطالحاتی كه در حیطج ادبیات میخانهای در غزلیات عرفانی بکار رفته است نشان
میدهد كه از منظر رهیافت نشانهشناسی ،این اصطالحات میتواند سبب بسط روایت و فرآیند معناسازی و دسترش
فضای روایی در ساختار غزل دردد .با این وصف ،هدف مقالج حاضر بررسی سازوكار شکلدیری و دسترش «معنا»
در غزل عرفانی فارسی با تکیه بر شاعران برجسته و مطرح در این عرصه است .تأمل و درنگ در ساختار روایی
غزلیات عرفانی با نظام نشانهای در واهدان و مصطالحات «ادبیات میخانهای» ،پرسشهای ذیل را در ذهن ایجاد
مینماید:ی آیا ارتباط نظاممندی بین نشانههای مصطلح و رایج در ادبیات میخانه و بنیانهای اندیشه و فکر شاعران
برقرار است؟ی فرآیند شکلدیری و بسط معنا در روایت اینگونه از غزلیات عرفانی به چه صورت است؟
ضرورت و سابقۀ پژوهش
نبود پژوهش و تحقیقی جهتمند پیرامون نظام نشانهشناسی و دسترش روایت در غزلیات عرفانی با تکیه بر
اصطالحات میخانهای ،ضرورت و اولویت چنین پژوهشی را هم درجهت تحلیل روایی و هم درجهت توصیف چگونگی
دسترش معنا در ادبیات میخانهای ،مورد تأكید و تأیید قرار میدهد.
در حوزۀ نشانه شناسی عرفانی كتب و مقاالتی چند نوشته شده است .مشرف ( )4396در كتاب «نشانهشناسی
تفسیر عرفانی» به بررسی و تجزیه و تحلیل نشانههای موجود و رایج در متون تفسیری عرفان فارسی پرداخته
است .زبان ،نمادهای طبیعی ،سبک و سیاق دستوری و معانی رمزی نشانهها از جمله مواردی است كه نویسنده
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آنها را مورد توجه قرار داده است .در زمینج مبانی علم معنیشناسی و نشانهشناسی نیز میتوان به مقالج «نگاهی به
تقابل معنایی» از كوروش صفوی ( )4344اشاره كرد كه مباحث بسیار ارزشمندی را درخصوی دسترش دایرۀ معنا
در ساختار تقابلی نشانهها از منظر ساختگرایانی چون «دوسوسور» مطرح ساخته است .در این مقاله نمونههایی از
واهدانی كه در یک حوزۀ معنایی خای بلحاظ معنی به نوعی متناق هستند با بهرهدیری از انواع مثالهای ادبی و
فلسفی بیان شده است .از دیگر مقاالت سودمندی كه منبع الهام بخش نگارنددان در این پژوهش بوده است میتوان
به «بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار» از سیدان ( )4344و نیز مقالج «نشانهشناسی عناصر روایی در روایتهای
عرفانی» از دهقانی یزدلی و ادراكی ( )4349اشاره كرد كه به مبحث روایتهای عرفانی از منظر نشانهشناسی بخوبی
پرداخته است و برای رمزدشایی و تفسیر روایتهای عرفانی و درک و فهم متون صوفیانه ،بر مبنای كشفاالسرار،
رسالج قشیریه و تذكرهاالولیا براساس روش نشانهشناسی پیرس بهره درفتهاند .با وجود سودمندی و دقت نظر
مقاالت یادشده در هیچیک از موارد یادشده ،به نشانهشناسی واهدان و اصطالحات میخانهای در شعر عرفانی و نقش
آن در دسترش روایت توجه نشده است .توكلی ( )4394در مقالج «نشانهشناسی واقعج دقوقی» نمادها و صحنههایی
را كه در آن دقوقی بصورت مکاشفهوار درک و دریافت نموده است ،بررسی و این نشانه را با عناصر رمزی داستان
موسی (ع) و خضر (ع) مورد مقایسه قرار داده و به بیان وجوه تمایز میان عالم ملک و ملکوت پرداخته است
روش مطالعه
این پژوهش به شیوۀ بنیادین ،4نظری 6و اسنادی 3با روش توصیفی ی تحلیلی 1به بررسی نظام نشانهشناسی
اصطالحات و واهدان میخانه ای در غزل عرفانی و نقش آن در دسترش ساختار روایت شاعر می ردازد .بخشی از
مقاله نیز حاصل بررسیها و تأمالت شخصی نگارنددان و مبتنی بر روش استداللی ی قیاسی است.
بحث و بررسی
برحسب تعریف كلی و اجمالی« ،نشانهشناسی مطالعج نظاممند همج عواملی است كه در تولید و تفسیر نشانه یا در
فرآیند معنا و داللت شركت دارند» (دانشنامج نظریه و نقد ادبی ،مکاریک :ی  .)364دانش نشانهشناسی حاصل
تالشهای زبانشناس معروف سوئیسی فردنیان دوسوسور ( )4443 – 4975و چارلز سندرز پرس فیلسوف آمریکایی
( )4441-4934است« .مدل نشانهشناسی سوسور ماهیتی ذهنی دارد و بر رابطج ذهنی و دوسویج تصوّر صورتی و
تصویر آن مبتنی است .دربرابر آن ،سندرز پرس ،الگوی نشانهشناسی را سهوجهی و مادی میداند .برغم برخورداری
و استفادۀ نشانهشناسان از یافتههای این دو نشانهشناس طی یک سدهای كه از ظهور دانش نشانهشناسی میگذرد،
چشماندازها ،شیوهها و رویکردهای متفاوت و داه متعارض در حوزۀ نشانهشناسی شکل درفته است و بدین سبب
میتوان دفت لزوماً كار نشانهشناسی به الگوی خاصی محدود نمانده است و بین نشانهشناسان توافق نسبتاً اندكی
درمورد حوزه و روش نشانهشناسی وجود دارد» (نشانهشناسی ،نجومیان :ی  .)44نشانهشناسی علمی است كه به
تحلیل نشانهها می ردازد .در تعریف نشانه آمده است كه« :هر چیزی كه بعنوان داللتدر ،ارجاعدهنده یا اشارهدر
به چیزی غیر از خودش تلّقی شود ،میتواند نشانه باشد» (مبانی نشانهشناسی ،چندلر :ی  .)14خاستگاه آغازین و
1

. Basic Research.
.Theoretical.
3
.Documentary.
4
.Descriptive-Analytical.
2
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اولیج مباحث نشانهشناسی را در آراء و اندیشههای سَنت آدوستین میدانند« .وی با تقسیم نشانهها به طبیعی و
قراردادی و همچنین تمایز كاربرد نشانهها نزد انسان و حیوان ،بسیاری از مسائل اصلی نشانهشناسی را در آثار
خویش مطرح كرده و نقش مهمی در پیدایش مبحث نشانهشناسی مدرن ایفا نموده است .پس از آدوستین ،جان
الک در رسالهای فلسفی دربارۀ فهم آدمی برای نخستین بار اصطالح سیموتیک 4را برای مفهوم نشانهشناسی بکار
برد .وی سیموتیک یا علم نشانهشناسی را بعنوان یکی از نشانههای اصلی فلسفه معرفی كرد .لذا در این رویکرد،
مفاهیمی چون تفسیر و تفسیر نشانه از اهمیت خاصی برخوردار شد» (نشانهشناسی ،دیرو :ی .)415
روش تحلیل و بررسی نشانهها در نظام تقابلی
روشی كه در نظام نشانهشناسی برای تحلیل تقابلها و نقش آنها و ساختار روایی (و بتبع دسترش معنی) پیشنهاد
میشود آن است كه تحلیل در ،مفاهیم مرتبط با امور تقابلی را كه عموماً مفاهیم زوج هستند فهرست نماید تا به
بنیانها و زیرساختهای ایئولوهیکی متن دست یابد؛ اما ذكر این نکته ضروری است كه اصوالً امر متقابل ،نشانههای
پوی ا ،فعال و در اصطالح دینامیکی هستند كه بدون بررسی چالشهای روایی متن ،شکل نمییابند .در حقیقت میتوان
اذعان داشت كه عناصر متقابل در حیطج معنایی (اعم از زیرساخت و بطن یا روساخت واهه) عناصری هستند كه به
بافت یک اثر كامالً وابستهاند .نکتج دیگر آنکه عناصر تقابلی سطوح نشانهشناختی اعم از خُرد و كالن میتواند بکار
رود؛ بعنوان مثال در مکتب رمانتیسم خواننده بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تقابل قدرت عقل (استدالل)
و شهود (اشراق و دریافتهای روحی) مواجه است و در عوض در مکتب دیگر مانند سورئالیسم تقابلها بصورت وسیعی
نفی میشوند ،چراكه « بر این ایدئولوهی تکیه میکند كه همج تقابلها ماهیتی صوری دارند و در نهاد آنها وحدتی
هرف وجود دارد كه باید آن را به ظهور برساند» (مبانی نشانهشناسی ،چندلر :ی 441؛ نک :بررسی نشانهشناختی
عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا ،حیاتی :ی  .)44ازاینرو میتوان تقابلهای نشانهای و ساختاری را در
واهه ها ،جمالت و ساختار نحوی ،روایت و پیرنگ آن ،كنشها ،دفتگوها ،شخصیتها و یا سبک و سیاق آثار مورد
بررسی قرار دارد .بنظر میرسد در متون عرفانی بررسی این ساختار تقابلی در نظام روایی یک اثر ،زمینه را برای
بسط و دسترش معنا بسیار هموار میسازد .نکتهای كه باید به آن توجه داشت آنکه داللتهای ضمنی در یک ساختار
روایی ،مخاطب را به معانی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ارجاع میدهد.
نشانهشناسی
از آغاز قرن بیستم ،نشانهشناسی پا به عرصج تازهای نهاد و بصورت یک رشتج مستقل و علمی درآمد« .سوسور با
تأكید بر ویژدی دلبخواه بودن و قراردادی بودن نشانهها در درون نظام ،با تمایز نهادن میان زبان 6و دفتار 3در
نشانه های زبانی معتقد بود زبان ،نظامی است انتزاعی ،خودسامان و منسجم كه خصلتهای اجتماعی و فرافردی
دارد ،درحالیکه دفتار بازتاب عملی ،فردی و متنوع زبان در كالم دوینددانی مختلف است» (نشانهشناسی ،دیرو:
ی  .)66نشانهشناسی «روشی است درباره نشانهها و ردهبندی ساختن آنها ،تحلیل رمزدان ،نظامها ،قراردادها و...
نکتج اصلی در نشانهشناسی این نیست كه واههها چه معنایی دارند ،بلکه این است كه چگونه معنا مییابد» (پل
دومان ،مک كوئیالن :ی  .) 15همزمان با فردینان دوسوسور ،چارلز پیسر از فلسفج پرادماتیست آمریکایی طرح
1

.Semiotics.

2.Semiotics.
3.Langue.
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خویش را مدون ساخت .وی پیرامون نظام نشانهها سه جهتگیری را درنظر درفت -4« :نمود یا بازنمون :ابزاری كه
چیزی را به ذهن متبادر میکند -6 .تفسیر :آنچه به ذهن شنونده متبادر میشود -3 .چیزی كه نشانه بر آن داللت
میکند كه همان موضوع یا مصداق است» (بررسی الگوی نشانهشناختی پیرس در زبان عرفانی موالنا ،میرباقری فرد
و نجفی :ی .)435
با دقت نظر در انواع نشانههای طرحشده در نشانهشناسی پیرس ،میتوان نتیجه درفت نوعی نشانه با نام نشانج
شمایلی یا نگارین و تصویری ، 4در نظر پیرس ارتباط بسیار زیادی با سویج رمز در بالغت فارسی دارد« .نشانج
شمایلی نشانه ای است كه در آن رابطج میان دال و مدلول ،براساس شباهت است؛ یعنی دال مشابه و همسان با
مدلول است مانند تصویر یک فرد و چهرۀ وی» (همان :ی  .)434از دیدداه پیرس ،نشانههای شمایلی ،از دیگر
نشانهها اهمیت بیشتری دارند .این واحدها در خارج از بافت و موقعیتی كه در آن قرار درفتهاند ،فاقد معنا هستند؛
چراكه بعنوان مثال تنها در یک بافت از شعر عاشقانه است كه ماه میتواند نشانهای از معشوق باشد« .این اهمیت
در متون عرفانی بسبب ویژدیهای خای تجربج عرفانی ،چشمگیرتر است .با توجه به اینکه عنصر اصلی تجربج
عرفانی شبیه ادراک است ،مبنای ادراک دونج تجربج عرفانی پی بردن به وحدت نامتمایز است» (عرفان و فلسفه،
استیس :ی .)647 :نشانههای شمایلی «ساختار ادراكی مشابه با ساختاری را بوجود میآورند كه خود شیء اصلی
محرّک آن است .ازاینرو میتوان دریافت كه بهترین نشانهها برای توصیف تجربیات عرفانی ،نشانههای شمایلی است»
(همان :ی .)411
روایتشناسی 2و غزل
روایتشناسی «بر مؤلفههای روایی و درون متنی تأكید دارد و ابزارهایی را فراهم میآورد تا پژوهشگر بتواند
فرآیندهای مؤثر در تکوین و خوانش روایت را واكاوی كند .ارتباط میان وقایع ی عناصر ی روایت غیرتصادفی است»
(درآمدی نقّادانه ی زبانشناختی بر روایت ،توالن :3صص  .)49 -44ازاینرو «مخاطب ی خواننده ی مصدر تشخیص یا
ایجاد ارتباط میان عناصر  ،وقایع و وضعیتهای روایت است؛ یعنی امتیاز ویژۀ تعیین نسبتهای منطقی و ملّی میان
عناصر روایت از آنا مخاطب است و درنتیجه روایت از پیش تعیینشده نیست بلکه ادراکشده است .بنابراین روایت
طی فرآیند خوانش نمود مییابد .این مسئله ،اهمیت خوانش را در جریان تکوین روایت نشان میدهد» (تحلیل
ساختارهای روایی غزلیات حافظ ،مالمیر و احمدی :ی  .)63روایتشناسی حیطج دستردهای را دربر میگیرد و در
محدودۀ خود هردونه روایت را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد .غزل عرفانی از جمله قالبهایی است كه برغم
ابیات كوتاه و محدودیت فضای روایی ،بدلیل دسترددی دامنج معانی واهدان و اصطالحات ،بستر مناسبی برای
روایت محسوب میشود و میتوان «معنا» را به نوعی در پیشبرد فضا و تغییر آن در ساختار روایی حائز اهمیت
دانست.
میخانه بعنوان فضای 4روایی در غزل
پیش از آغاز بحث الزم است به بررسی و تفکیک «فضا» از «مکان» ب ردازیم .در محاورههای روزمره این دو واهه
1.Icon.

to logy.

2.Narra

3.Toolan.

.Space.
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اغلب به جای یکدیگر بکار برده میشوند .پژوهشگران عرصههای مختلف مانند جامعهشناسان ،فالسفه و یا
جغرافیدانان ،تعاریف مختلفی از این فضا و مکان ارائه دادهاند .از نظر فالسفج جدید «مکان اشاره به موقعیتی ثابت
دارد ،درحالیکه فضا دویای مجموعهای از حركات است» ( 2013و  Rossر.ک :فضای روایت از شخصیتپردازی
تا درک خواننده؛ نگاهی به نظریههای ساختاردرایان و پساساختاردرایان ،موسوینیا :ی  .)644ازاینرو فضا را
میتوان مفهومی ذهنی و انتزاعی دانست و مکان و بُعد عینیتیافته و ملموس آن .براساس نظر ساختگرایان فضا در
دسترۀ معنایی روایت نقش اساسی را ایفا میکند« .در مطالعات روایتشناختی تعاریف مختلفی از فضا در دست
است از جمله :حالت ،احساس یا كیفیت نامحسوسی كه بواسطج اثر هنری ایجاد میشود و ادراكی حسی یا فراحسی
را بدنبال خواهد داشت .نیز حالت ذهنی نویسنده كه به خواننده منتقل میشود و غالباً برداشتی رمزی و غیرمعمول
از وقایع معمول است» (بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار ،سیدان :صص  .)455-454ازاینرو فضا در یک روایت
را میتوان داللتگری رمزی دانست كه به نحو مؤثری سبب القای معنی میشود .آنچه در این مقاله مدّ نظر است بعد
عینی و ذهنی این موضوع یعنی دذر از مکان به فضا در ساختار روایی غزلیات عرفانی با تکیه بر معانی رمزی
اصطالحات میخانهای در قالب رویکرد نشانهشناسی است كه به نحو مؤثری در واهدان میخانهای غزل عرفانی فارسی
سایه افکنده است .با شروع عرفان و تصوّف ،نظام ارزشی و معیارهای متعارف جامعه بصورت متفاوتی در شعر عرفانی
بویژه غزل ،بروز و ظهور یافت .واهدانی كه در چهارچوب عرف زبان و نظام ارزشی آن ،بار معنایی منفی داشتند به
ناداه با رویکرد مثبت مورد توجه قرار درفتند .در این دسته از اشعار ،چالشی معنایی میان ارزشهای موردپسند
جامعه رخ داد و شرایطی متضاد را فراهم كرد .واهدان و اصطالحات میخانهای از جملج مهمترین این چالشها بود
كه ناداه معانی ارزش آفرینی بدست آوردند و در جریان نظام فرهنگی و سیاسی حاكم ،بیکباره با رویکردی عرفانی
فرآیند ارزشدذاری در آنها تقویت و بعنوان كلیدواهههای اصلی عرفان بویژه شعر عرفانی و غزل ،مورد توجه قرار
درفتند .در این دونه اشعار ،معیارهای ارزشی شاعر با معیارهای مرسوم و متعارف جامعه ،متفاوت است.
بادهنوشی و رفتن به میخانه و خرابات كه در عرف ،رفتاری ضدّارزشی بشمار میآمد ،به نوعی ارزش تلقّی میشود.
در این نوع از اشعار به نوعی با تغییر و جابجایی ارزشی مواجهیم و دایرۀ واهدانی مربوط به شریعت ،از بار معنایی
منفی برخوردارند اما نکتج قابل توجه آن است كه میخانه و خرابات و دیر مغان و ساقی در فرآیند شکلدیری فضا
بار دیگر معنای مثبت و وجهه ارزشی مییابند و شاعر با بهرهدیری از فضای روایی به توسّع معنایی می ردازد تا این
كلمات را نخست در تضاد و تقابل با واهه های ارزشی نظام حاكم (شریعت) قرار دهد و بار دیگر از این واهههای
منفی ،نظام معنایی مثبتی را به خوانندۀ متن ارائه دهد .در فضای یک دفتمان ،نشانهها ،معانی هستند بسوی ارائج
دونه های ارزشی .در بسیاری موارد ،ارزشها خود میتوانند فرآیندی دفتمانی را شکل دهند یا جریان تولید و تحوّل
معنا را هدایت كنند .هر دفتمان به تناسب شرایط ویژهای كه در آن قرار دارد به طرح و پرورش ارزشهای مختلف
می ردازد .از این منظر ،دفتمان به محلّ ثبت ارزش ،تولید ،ددردونی ،ویرانسازی ،جابجایی و تحوّل آن بسوی
ارزشی جدید و متفاوت تبدیل میشود .در یک دفتمان ،زمینج ظهور و بروز ارزشهای مختلفی فراهم میشود .در
زبان ،ارزشها پیوسته جابجا ،تبدیل و بازسازی میشوند .به عبارت دیگر ،ارزشها براساس نقش و جایگاه عناصر در
بافت تعیین میشوند .ازاینرو ارزش یک واهه در زبان ،در فضای اعتباری است كه شکل و سامان مییابد و نسبتبه
شرایط مختلف ،تغییر مینماید .داه واههای كه ارزش شمرده میشود ،در فضای روایی یک شعر تبدیل به ضدّارزش
میشود و داه دقیقاً برعکس این قضیه رخ میدهد و واهدانی كه ضدّارزش بحساب میآمدند ،به عنصر ارزشی بدل
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شدند .بر این اساس نشانه ی واهه ی پدیدهای است كه میتواند از میزان (صفر) تا (بینهایت) در حال نوسان و تغییر
باشد .این چنین رابطج سیالی قادر است ارزشهای معنایی جدیدی تولید نماید.
گسترۀ دامنۀ معنایی و تغییر فضا از حقیقت به مجاز
نظام ارزشی واژه
در بررسی نظام ارزشی یک دفتمان «با موضوع چند معنایی واهۀ ارزش مواجه هستیم» (تجزیه و تحلیل نشانه ی
معناشناختی دفتمان ،شعیری :ی  .)45ارزش میتواند جنبههای فرهنگی ،آیینی ،زیباییشناختی ،اخالقی،
اجتماعی ،آیینی و ...داشته باشد .بلحاظ تقسیمبندی در نظام ارزشی دفتمان میتوان چند نوع را عنوان نمود كه از
میان آنها نظام ارزشی «مرامی ی اخالقی» در راستای پژوهش حاضر ،اهمیت بیشتری دارد« :در هر نظام مرامی ،دو
مفهوم بسیار مهم وجود دارد .ایدئال و دیگری ،در این حالت ،مرام ارزشی است كه دارای فایده باشد .ادر برای
دیگری همان جایگاه ارزشی را قائل باشیم كه برای خود قائلیم و كنشهای ما درجهت خدمت به همنوع و دفاع از
ارزشی جمعی باشد ،ما در نظام ارزشی مرامی قرار داریم .در این نظام ،فرد (كنشگر) ،براساس محور جانشینی نوعی
ارزش را ،كه با مرام فردی و اخالق و باور اجتماعی او هماهنگی دارد ،انتخاب میکند و س س براساس محور
هم نشینی زبانی كه همان فرآیند پویای تحقق بخشیدن به آن است همج توانشهای خود را بکار میگیرد .چنین
كنشی با توجه به ماهیت نظام مرامی ،در خدمت یک ایدئال است و فایدهای جمعی دارد» (همان :صص .)46-43
بد ون تردید میخانه در پدیدارهای عرفانی تنها مکانی مادی برای مستی نیست ،چراكه در تجارب عرفانی و كشف
و شهود روحی تنها با مکان و هندسج فیزیکی آن مواجه نیستیم .در جریان وقوع رخداد و شهود عرفانی «فضا»
یعنی مکان رمزی رخداد آن حالت بسیار اهمیت دارد .در حصول تجربیات عرفانی چند نوع مکان و فضا را میتوان
مدّنظر قرار داد« -4 :مکان» رخداد واقعج عرفانی كه بُعد فیزیکی است مانند خانقاه ،خرابات ،میکده و -6 ...المکان
كه عالم غیب است« .در مواجهه با رخدادهای عرفانی ،ادراکكننده تجربه از زمان و مکان جدا میشود و با یک
الزمان و المکان وصفناپذیر پیوند میخورد» (زبان عرفان ،فوالدی :ی  .)41در این حالت عارف در عوالم معنوی
قرار دارد و فضا برای او حالتی از تجربج روحانی و ملکوتی است .ازاینرو عارف پس از درک و دریافت تجارب ،با
بردشت دوباره به حالت خودآداهی به كمک «حاضرسازی غایب »4این پدیده را توصیف میکند و «دونههای ادراكی
راندهشده به دوردست ترین نقطج میدان حضور را فرامیخواهد و آنها را در حالا زمانی و مکانی خود قرار میدهد»
(همان :ی  .)459هنگامی كه تجربهدر عرفانی در پی بیان شهود تجربی خویش برمیآید ،نادفتههایی از عالم
مشاهدهشده را به زبان نمادین و مجازی در قالب رمز بیان میکند« .رمز عبارت از هر عالمت ،اشاره ،كلمه ،تركیب
و عبارتی است كه بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن مینماید ،داللت میکند» (رمز و داستانهای رمزی در
ادب فارسی ،پورنامداریان :ی  .)1در یک تجربج عرفانی ،آنچه روایتگر مشاهده میکند از پدیدارهای معنوی و ناب
عرفانی نشئت میگیرد« .بخش عمدهای از اسطورهها و داستانهای پیامبران و رؤیاها و واقعههای صوفیانه و نیز نوع
خاصی از تمثیل را میتوان داستان رمزی نامید .بسیاری از آثار ابن سینا و شیخ اشراق جزو این آثار است .آنچه در
نگاه اول در بیشتر این داستانها بنظر میرسد ،نشانه های واقعی نبودن امور است ،شخصیتها و مکانها و حواد
بگونهای مطرح و توصیف میشوند كه با تجربهای عادی و واقعی نمیخواند» (همان :صص  .)649-644ازاینرو
بهرهدیری از زبان و نشانه ها در راستای مطرح نمودن مفاهیم رمزی از فضا و مکان و متعلقات یک پدیدۀ مادی
4اصطالح از كتاب «تجربه و تحلیل نشانه معناشناسی دفتمان».
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مانند میخانه ،میکده ،خرابات ،ساقی ،می ،باده و ...جزو این شگردهاست كه به توصیف نوع خاصی از فضای عرفانی
در جریان پدیدارهای روحی منتهی میگردد .در میخانه بعنوان فضای معنوی در ادبیات عرفانی ،معنا به یک سطح
و یک بُعد محدود و منحصر نمیشود و تفسیر الیههای معنایی هم بهآسانی صورت نمیگیرد .ازاینرو حركت از معنای
حقیقی به معنای مجازی به كمک نشانههای رمزی ،توسع معنا را بدنبال دارد .بعنوان نمونه «بایزید» در بیان یکی
از تجارب عرفانی خود از حالتی سخن بمیان میآورد كه در مقام عرش پرورددار خیمه زده است .عرش را میتوان
یک نشانه و رمز بحساب آورد .روزبهان بقلی این حضور بایزید را چنین تفسیر مینماید« :سخن انبساط است .یافتن
حالوت وصل ،تأثیر اتحاد ،تکبر با جان در مشاهدۀ ازلیت و مستی بر حُسن ابدیت ،دعوی ربوبیت از آن مستی
بیرون آید» (شرح شطحیات ،بقلی شیرازی :ی .)94
عناصر روایی
مکان (میخانه ،خرابات ،دیرمغان و)...
در ادبیات عرفانی میخانه و خرابات یکی از اصطالحات پركاربرد است كه به نوعی به نشانهای رمزی در مکتب عرفان
بَدَل دردید .ظاهراً تا قبل از سنایی ی میخانه و خرابات ی به معنی واقعی و لغوی خود بکار میرفت ،حتی در بین
عرفا و متصوّفه ،هجویری در اثر كمنظیرش كشفالمحجوب كه به نوعی قدیمیترین كتاب فارسی تصوف است،
خرابات را در معنی واقعی آن بکار برده است .اما آنچه مسلم است این است كه نمیتوان بطور قطع و یقین دفت
كه این واههها از چه زمانی جزو مصطلحات عرفانی ادبیات صوفیه شده است ولی «به دواهی آثار و مکتوبات ادبی
در دذر زمان برمی آید كه این كاربرد از آثار سنایی شروع شده باشد چراكه سنایی پیشرو بزردانی است كه عرفان
و تصوف را به معنی نوعی مکتب و دیدداه وارد دسترۀ ادبیات فارسی كردند» (همانجا) .در كتاب «فرهنگ
اصطالحات عرفانی» آمده است« :میخانه ،باطن عارف كامل است كه در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار باشد،
به معنی عالم الهوت نیز آمده است» (فرهنگ اصطالحات عرفانی ،سجادی :ی .)756درخصوی واهۀ خرابات نیز
چنین آمده است « :چون میفروشی و میگساری در شرع اسالم از جملج محرّمات است ،میفروشان و سبوكشان در
خارج از شهرها ،در ویرانهها و خرابههای متروک به این كار مشغول میشدهاند .برخی دیگر نیز آن را شکل دیگر
خورآباد یعنی محلّ خوردن و نوشیدن دانسته اند؛ اما در ادب عرفانی عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و
فانی شدن وجود جسمانی .خراباتی مرد كاملی است كه از او معارف الهی بیاختیار صادر شود» (همان :ی .)316
میخانه برای عارف محل وقوع تجربه است .فضایی كه در آن عارف میتواند تجربیات شهودی خویش را بدست آورد
و داه از فضای این رخدادها در قالب «سکان» یاد كند .عطار خرابات را وجود انسانا درفتار میان عدم و هستی
میداند و در حقیقت تجربج بیخویشی و دمگشتگی از آن برداشت میکند:
دست به یک درد بی صفا نتوان كرد
عییزم خییرابییات بییی فیینییا نییتییوان كییرد
الجرم این یک از آن جدا نتوان كرد
چون نه وجود اسییییت نه عدم به خرا بات
هیچ نشان شه و ددا نتوان كرد
شییییاه مییبییاش و دییدا مییبییاش كییه آنییجییا
توشج این راه جز فنا نتوان كرد
دم شییییدن و بیخودی اسییییت راه خرابییات
(دیوان عطار :ی )444
حافظ نیز در مطلع غزلی میگوید:
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در خرابییات مغییان نور خییدا م ی ب ینیییم

این عجب بین كه چه نوری ز كجا میبینیم
(دیوان حافظ :ی )195

رجایی در «فرهنگ اشعار حافظ» خرابات را اینگونه معنا نموده است« :خرابات در لغت به معنی میخانه و قمارخانه
و جای زنان بدكار آمده است ...ممکن است خرابات خورآباد بوده و با خورشید و مهرپرستی رابطه داشته باشد»
(فرهنگ اشعار حافظ ،رجایی بخارایی :ی  .)475اما آنچه راجعبه حافظ مشخص است آن است كه در مسلک
عرفانی وی نیز خرابات و میکده ،محلّ تجلّی انوار الهی و كسب شهودی تجارب عرفانی است و یا در این بیت از
شاه نعمتاهلل ولی:
شدم
میخواران
ساقی
همدم
در خییرابییات فیینییا مسیییییت و خییراب
(دیوان شاه نعمتاهلل ولی :ی )517
شاه نعمت اهلل نیز ،خرابات را محل عرفانی برای فنای سالک از خویشتن خویش میبیند كه در آن عارف واصل با
مشاهده جمال حضرت حق ،فانی میگردد .از منظر نشانه شناسی همانگونه كه دفته شد ،این مکانها در ساختار
روایی شعر ،مکانهای رمزی هستند كه «فاعلا تجربه با ذكر آن ،مکان یا فضای دیگری را اداره میکند» (مقدمهای
بر معناشناسی زبانشناختی ،النیز :ی  .)54تأمل در ساختار روایی غزلهای یادشده نشان میدهد كه مؤلفج «مکان»
یعنی «میکده»« ،خرابات»« ،دیر مغان» و ....به خودی خود حائز اهمیت نمیباشد و در ساختار روایی تأثیری ندارد.
آنچه كه این مکانهای فیزیکی (با هندسه و معماری مشخص و ازپیشتعیینشده) را از فضای عرفانی و نشانهای
دور میسازد ،عارفی است كه بعنوان یک كنشگر (فاعل) در بطن روایت حضور دارد:
میدادم و میخوردم و بی می ننشستم
از صییییو معییه بییا م یکییده ا فتییاد مرا كییار
(دیوان اشعار ،عطار :ی )346

ازاینرو فضای روایت به كمک رمزواهههای مربوط به بادهنوشی و اصطالحات میخانهای ،در سادهترین شکل با وجود
عارف است كه معنا مییابد؛ شیخ محمود شبستری در توصیف و تعریف این امر میگوید:
كه در صحرای او عالم سراب است
خییرابییاتییی خییراب انییدر خییراب اسییییت
(دلشن راز :ی )94
در این معنا كه برای خراباتی شدن سالکی الزم است كه از صفات بشری محو شود و مقتضیات رفتار و منش مادی
و جسمانی او دور دردد .ازاینرو در نظام نشانهشناسی ،رمزدان «میخانه» و متعلقات آن معنای متفاوتی را به
خوانندهای كه با این مکان آشنا میباشد ،نسبت به خوانندۀ ناآشنا القا مینماید؛ بنابراین مکانها در یک نظام روایی
همواره از قبل تعیینشده نیستند و حتی فرهنگها و آداب و سُنَن مختلف بر معانی رمزی برداشتشده از آنان مؤثر
است؛ بعنوان مثال عطار در برخی اشعار خود تركیب تشبیهی «میکدۀ فقر» را در بیان دیدداههای خویش بکار
برده است:
در بن دیر مغان رهزن اوباش شد
بییار د در پ یر مییا م ف لس و قل یّاش شیییید
در ره ایمان به كفر در دو جهان فاش شد
میکییدۀ فقر یییافییت خرقییج دعوی بسیییوخییت
(دیوان اشعار عطار :ی )655
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چنانکه مشخص است روایت در این ابیات به كمک نظام نشانهای «میکدۀ فقر» دستردهتر میشود؛ بگونهای كه از
فضای یکسان «میکده» با تعابیر مختلف و مقاصد دونادون یاد شده است .این ددردونی و تغییر در فضا به نوعی
سبب دستیابی به معانی بیشتر میشود:
كمزن و قلّاش و مست و رند و دردیخوار باش
می رسیییتی پیشییییه دیر ا ندر خرا بات و ق مار
(دیوان اشعار سنایی :ی )344
فرآیند دذر از مسجد به میخانه یعنی تغییر و ددردونی ناشی از آن ،سبب ایجاد فضای مخالف یا فضای دیگر و
دسترۀ معنایی میشود كه در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت.
شخصیتهای روایی (ساقی ،مغبچه و ) ...
یکی از ویژدیهای فضای روایی در غزلیات عرفانی كه با كمک اصطالحات میخانهای شکل میگیرد ،آن است كه
غالب این فضاها ،به نحوی با اهداف شخصیتها و بینش كنشگران (فاعالن) دره خورده است .در این نوع روایتها،
شرایط اجتماعی زمان و مکان و سیمای ریا و زهد ریاآلود زمان به نحو شایستهای ترسیم شده است .افراد و ساكنان
میخانه ،با عنوان ناقدان اجتماعی و مصلحان جامعه ،از مشکالت جامعه به نوعی پرده برمیدارند« .ساقی» در ادبیات
عرفانی در معانی متعدد اطالق میشود « :داه كنایه از فیاض مطلق و داه استعاره از مرشد كامل است؛ همچنین
دفتهاند كه مراد از ساقی ،ذات به اعتبار حُبّ ظهور و اظهار است» (فرهنگ اصطالحات عرفانی ،سجادی :ی .)156
در تفکر خراباتیان و اهل میکده ،ساقی از پیر ریایی برتر است و این تقابل به نوعی در طرز كردار و هر دو مشخص
است ،ازاینرو است كه حافظ میگوید:
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
دوش از مسییی جد سیییوی می خا نه آ مد پیر ما
(دیوان حافظ :ی )45
ساقی ترسیمكنندۀ اوضاع اجتماعی نابسامان است:
نییاقوس هوا بشیییکن در زانکییه نییه دبری تو
دردیییکییش درد مییا در راه كسییییی بییاییید
تو زا هد و مسیییتوری در هسیییتی خود ما نده

زنّار ریا بگسل در زانکه نه ترسایی
كو هست چو سربازان جان داده به رسوایی
تا نیست نگردی تو كی محرم ما آیی
(دیوان اشعار عطار :ی )446

فضای روایی در این دونه غزلیات بگونه ای است كه پیر ،رند خرابات ،ساقی ،و شاهد زیبارو به نقد تمامی اهل
شریعت می ردازند؛ البته ددردونی و تحول این شخصیتها و عبور و دذر آنان از شریعت به طریقت در اینگونه اشعار
زمینج روایت «نقد» را فراهم میآورد « .آب عارف با زاهد و عابد نمیتواند در یک جوی برود زیرا زاهد میکوشد با
ترک دنیا و عبادت حقتعالی به بهشت و حور و قصور برسد و عابد با بنددی حق تعالی دنیا و آخرت را میجوید»
(فلسفج عرفان ،یثربی :صص  .)653-651در ساختار روایی ی معنایی اینگونه غزلیات «به حاشیه بردن غیر» اهمیت
دارد .مدّعی در این نمونه از اشعار اغلب زاهد ،صوفی ،محتسب ،فقیه ،عابد ،ناصح و ...است كه به كمک تقابل میان
آنها با ساقی ،شاهد ،خمّار و ...یک هدف مشخص وجود دارد :تغییر پایگاه و جایگاه این دو دسته شاعر با توصیف
شخصیتهای میخانهنشین در حقیقت از فضای آلوده و تیمار جامعه میگذرد و به فضایی سرشار از یکرنگی ،پاكبازی،
حقیقت و عشق دست مییابد؛ در حقیقت نشانههای موجود در ارزشهای میخانهای همچون مستی با تخریب مسجد
ریاآلود و درنظر درفتن فضای قلندری و رندی به تغییر جایگاه و پایگاه اجتماعی شخصیتها در فضای روایی غزل
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می ردازد .شخصیت زاهد و عابد مسجدنشین در محور همنشینی روایت ،برای برجسته ساختن نقش عناصر
میخانهای ،كنشی را برعهده دارد؛ چراكه زاهد در دنیای خویش است و از فضای روحانی و عرفانی میخانج غزل
عرفانی بیخبر .ددردونی وضعیت را اغلب در ساختارهای تقابلی در آیینهای باطنی و اساطیری نیز میتوان یافت
(ر.ک :تصوف و ادبیات تصوف ،برتلس :ی  .)611ازاینرو سنایی میگوید:
زان راه به جانم آتش اندر زد
میییعشیییییوق میییرا ره قیییلییینیییدر زد
زد
لنگر
مقامران
راه
ده
دیییه رفیییت صیییییالح و دیییین داری
ظلمت در نور و خیر در شر زد
رنییدی در زهیید و كییفییر در ایییمییان
(دیوان اشعار سنایی :ی )435
بهتر ز طاعتی كه به روی و ریا كنند
می خور كه صیییید د ناه ز اغ یار در ح جاب
(دیوان اشعار حافظ :ی )7
در این دسته از غزلیات كنشگران در پی دستیابی به اهدافی هستند كه كنش آنان در خدمت خودخواهیشان
نیست؛ بلکه در دفاع از ارزشی است كه هرچقدر خالف شرع و نابجا مینماید اما برای جامعه مفید است .كنشگران
بعنوان نشانههای معناشناسانه ،با مطرح ساختن «دیگری» ،مرزها و حیطههای خودمحوری را پشت سر میگذارند
و در خدمت جریانی باالتر و «فراخود» قرار میگیرند .نشانهها به این طریق در ساختار روایت سبب دسترش معنا
میشوند« .فراارزش آن چیزی است كه بنیانهای نظام ارزشی دفتمان بر آن استوار است» (تجزیه و تحلیل نشانه ی
معناشناختی دفتمان ،شعیری :ی .)444
مبانی فلسفی و اندیشۀ ضمنی در چهارچوب اصطالحات میخانهای در غزل عرفانی
اصطالحات میخانه ای بعنوان نشانه در متن حاد میشوند و از زنددی اجتماعی ،فرهنگی و اوضاع و شرایط سیاسی
و روزدار شاعر یا هنرمند حکایت دارند و از این راه كسبا «داللت» كرده و معنادار میشوند .تقابل موجود در ادبیات
عرفانی میان طریقت و شریعت ،حاصل نگرش خای عارفان به این موضوع بود كه میتوان آن را در محورهای ذیل
مورد بررسی قرار داد؛ تقابلی كه در نظام روایی شعر بویژه غزل عرفانی سبب بسط و دسترش معنا میشود.
عرفان بعنوان پایه و مایۀ تقابل و نقد شرایط موجود
باورهای دینی شاعران عارف آنان را بسمت جهان بینی و درایشهای خای سوق میدهد .شاعر در توصیف نظام
فکری خویش و اندیشهاش ،سعی در نشانهدار كردن «می» و متعلقات آن در مقابل «ریا» و «زهد» دارد؛ بگونهای
كه كشف این نظام و نشانهها و دستیابی به آنها ،مخاطب را به الیههای زیرین و داللتهای پنهان و ضمنی اشعار
رهنمون سازد .این نشانهها در تقابل با ظاهر شریعت و بسیار پركاربرد بوده است.
در غزل میخانه ای عرفانی باید به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر توجه نمود .تصوف بعنوان یک پدیدۀ فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی از دوران سنایی به بعد به نوعی بصورت آشکارا و علنی به جبههدیری علیه شریعت آلوده به
تزویر پرداخت و حتی به تصوّف خانقاهی كه وابسته به سالطین و حکّام بود نیز تاخت؛ چراكه تصوّف خانقاهی نیز
با ادعای پرهیز از لذ ائذ دنیوی ،عمالً وابسته به سیاستهای حاكمان وقت بود .ازاینرو شاعرانی چون سنایی ،عطار ،و
حافظ با نشانههای مختلف اساساً رویکرد انتقادی خویش را به دنیاطلبی صوفیان ظاهرفریب نشان دادهاند .بنابراین
عرفان حقیقی به تخریب و ویران ساختن نشانههای «قطب غالب» در جامعه و ترویج نشانههای «قطب مغلوب»
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می ردازند .در این كشف معنایی ،واهدان به میزان بسیار زیادی انعکاسدهندۀ شرایط و نظام اجتماعی ی سیاسی
عصر شاعر خواهند بود؛ بعنوان نمونه زمانی كه حافظ به انتقاد تند و دزنده از شرایط اجتماع خویش می ردازد ،در
حقیقت این نشانههای واهدانی هستند كه روایت را دسترش و معنا را افزایش میدهند:
وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش
صیییوفی دلی بچین و مرقع بییه خییار بخش
(دیوان حافظ :ی )675
در اینگونه ابیات نشانه های انتزاعی و درونی بر جریان روایت غلبه میکند و روایتگر تحول درونی سالک میشود؛
تحوّلی كه در آن صفای باطن اهمیت دارد .حضور «معشوق» و یا «شاهد» و «ساقی» كه سالک را در این جریان
یاری میسازد ،در حقیقت محصول تقویت بُعد عاطفی و درونی نشانههای كالم در روایت است .از این روست كه
«ساقی» بر «پیر» برتری داده میشود:
آن جام جانافزای را برریز بر جان ساقیا
من از ك جا پ ند از ك جا باده بگردان سییییاق یا
دور از لب بیگانگان پیشآر پنهان ساقیا
بر د ست من نه جام جان ای د ستگیر عا شقان
(كلیات شمس :غ)4
از ینرو چنین بادهای نه تنها حرام نیست ،بلکه نوشیدن آن عین صواب است:
خُنب
می
شییییراب حییق حییالل انییدر حییالل اسییییت

خدا

محرّم
نَبوَد
(همان :غ)4555

«باده» و «می» و «میخانه» است كه در قالب نشانهای رمزی ،سالوس و ریای خانقاهیان و اهل زهد را افشا میسازد:
طاماتی
صوفیان
از
بگسل
بییا خییرابییاتیییییان نشیییییییین جییامییی
(كلیات اشعار جامی :ی )364
شیییرح اسیییرار خرابییات نییدانیید همییه كس
خییرقییج زهیید مییرا آب طییریییقییت بییبییرد
خییانییج عشیییییق در خییرابییات اسیییییت

هم مگر پیر مغان حل كند این مسئلهها
(همان :ی )11
خانج عقل مرا آتش میخانه بسوخت
(دیوان حافظ :ی )49
كند
كار
چه
او
در
نیکنامی
(كلیات سعدی :ی )615

ساختار تقابلی
ساختگرایان روایتشناس به مسئلج ساختار تقابلی از منظر زبانشناسی توجه ویژهای داشتند؛ تا جایی كه
«اساسیترین مفهوم نزد ساختگرایان را میتوان بحث تقابلهای دودانه دانست» (عناصر نشانهشناسی ،بارت :ی.)455
ارزش ساختار تقابلی را میتوان نزد نشانهشناسان نیز درک و دریافت نمود .از منظر علم نشانهشناسی «زبان نظام
تفاوتهاست كه تقابل اجزاء و نشانهها باعث شکلدیری آن میشود و زمانی كه نشانهای در تقابل با نشانج دیگر قرار
میگیرد ،معنا پیدا میکند .تکیج سوسور بر روابط تقابلی دروننظامی كلی است .او بخصوی بر تمایزهای تقابلی و
سَلبی میان نشانهها تأكید میکند و در تحلیل ساختگرایانه ،اصل بر تقابلهای دوتایی دذاشته میشود؛ مثل روبنا ی
زیربنا» (نشانهشناسی كاربردی ،سجودی :ی  .)99پس از سوسور توجه به تقابل در نشانهشناسی ادامه یافت.
«پیروان سوسور در نشانه شناسی ،تقابلهای دودانه را بعنوان ساختارهای بنیادین متن درنظر درفتند و به تحلیل
كاركردهای معنایی تقابل ها در متن پرداختند؛ مثالً استروس و دریماس برخی عناصر متقابل را بعنوان ساختار
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روایت مطرح كردند؛ استروس از تقابلهای دوتایی بعنوان جنبههای نامتغیر ذهن انسان نام برد كه فراتر از مرزهای
فرهنگی عمل میکند؛ یعنی ذهن انسان جهان را براساس تقابل میشناسد و ساختارهای متقابل نه ذاتی اشیا و
پدیدهها كه براساس ساختج ذهن ماست .دریماس ساختار تمام روایتها را به سه تقابل دوتایی محدود كرد :فاعل ی
مفعول ،فرستنده ی دیرنده و یاریرسان ی بازدارنده» (بررسی نشانهشناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار
موالنا ،حیاتی :ی .)4
ساختارهای تقابلی نقش اساسی در دسترش معنا در روایت و روایتپردازی دارد .در ساختار تغزلی شعر عرفانی،
بین «مسجد ،خانقاه ،صومعه» و «میکده و خرابات»« /پیر» و «ساقی» و امثال آن وجود دارد .پیری كه در مسجد
و خانقاه است در غزل عرفانی مقابل رندان و قلندران میکدهنشین قرار میگیرد:
خط به دین برزد و سر بر خط كفار نهاد
پیییییر مییا بییار ددییر روی بییه خییمییار نییهییاد
(دیوان عطار :ی )465
تقابل میان «میکده» و «صومعه» در این بیت از حافظ قابل توجه است:
مرو به
بیییییا بییه میییییکییده و چییهییره ارغییوانییی كیین

صومعه كانجا سیاهکارانند
(دیوان حافظ :ی )445

مهمترین محورهای تقابل معانی در غزل عرفانی ،تقابل عناصر تصوف و تزویر اهل زمانه و زهد ظاهری با مظاهر
میپرستی و مینوشی است« .سخن از شراب و شرابخواری وسیلهای است كه با آن به جنگ ریا و تظاهری میروند
كه خاستگاهش انکار مقام برزخی انسان و نمود اجتماعیش عیبپوشی خویش و عیبجویی از دیگران است»
(دمشدۀ لب دریا ،پورنامداریان :ی  .) 47تأمل در ساختار اینگونه ابیات نشان میدهد مؤلفج تقابل به خودی خود
دارای اهمیت و تأثیر چندانی در دسترش معنا در ساختار روایی نیست ،بلکه آنچه میکده و خرابات را در كنار
مسجد و دیر و صومعه برجسته میسازد ،حضور فعّال و نقش مهم حضور نشانج كنشی یعنی كنشگر است كه فضای
روایت را تحت تأثیر قرار میدهد:
خراباتی است یار من از آن یار خراباتم
خراب ا فتییاد كییار من خرابییات ا خ تیییار من
جز این كاری نمیدانم كه در كار خراباتم
بییه مسیییجیید ره نمیییدانم درفتییار خرابییاتم
كه در در مسجدم بینی طلبکار خراباتم
تو در جویای تمکینی سییزَد با من كه ننشییینی
(كلیات اوحدی مراغهای :ی )665
جامی در بیتی بهزیبایی ضمن نهیب زدن به خویش ،پرهیز از صوفینماهای ظاهری و روی آوردن به میخانه را
مورد تأكید قرار میدهد:
طاماتی
صوفیان
از
بگسل
بییا خییرابییاتیییییان نشیییییییین جییامییی
(كلیات جامی :ی )364
سعدی نیز «خانج خرابات» را در مقابل مظاهر زهد قرار میدهد:
با
سیییییرمسیییییت درآمییید از خیییرابیییات
و
بیییر خیییاک فیییکییینیییده خیییرقیییج زهییید

مناجات
در
خراب
عقل
آتش زده در لباس طامات
(كلیات سعدی :ی )69

در فضای روایی این ابیات ،تقابل مسجد و میخانه یا خرابات و مظاهر زهد و تقوا در حقیقت تقابلی از زاهد و صوفی
را بمیان میآورد .در نظام نشانهشناسی «معنای هر واهه از تقابل آن با واهههای دیگر بدست میآید و در اصل
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تعریفپذیری مفاهیم در درو تقابل آنها با دیگر اجزای نظام نشانهای است» (مبانی نشانهشناسی ،چندلر :ی .)447
عناصر نشانهای كه در حوزۀ اصطالحات میخانه ای بکار رفته ،تقابلهای دینامیک و پویایی را ایجاد نموده است كه
بدون آنها چالشهای روایی متن كماثر یا بیاثر میشود .دورنمایی از باورها و اندیشههای صوفیانه و عارفانه،
تداعی كنندۀ این اندیشه و فرض است كه در این دسته از اشعار آنچه با عنوان «می»« ،میکده»« ،خرابات» و...
مطرح میشود در حقیقت تعریضی به خرقه ،تسبیح ،طیلسان و سجادۀ اهل زهد است:
همیجویم
كلیسیا
و
زنّار
ز خرقییه و ط یلسییییان د لم خون شیییید
(دیوان عطار :ی )654
درحقیقت ردّ مظاهر شریعت و اهل زهد ،سبب ددردونی فضای روایت و حركت ،انتقال و دذر از یک فضا به فضای
دیگر شده است .در اغلب این موارد فضای جدید در تقابل با فضای دیگر و شخصیتها كنشگران آن در قالب (ساقی)،
(مغبچه) و ساكنان آنجا در طرح روایتی در اثر فرایند تغییر اندیشه و دیدداهشان ،با روی آوردن به میخانه ،دل و
دین و جان در راه عشق میبازند .این ددردونی كه معموالً با تحوّل درونی كنشگران همراه میشود ،در غالب غزلیات
میخانهای مشاهده میگردد؛ غزلیاتی كه در آنها كنشگر ،ره میخانه را بر مسجد ترجیح میدهد و از زهد و عبادت
رویگردان میشود:
وز كعبه به تبخانه زنجیركشانم كرد
دوش آن بت شییین گا نه می داد به پی ما نه
(همان :ی )459
دسترۀ روایت در این غزلها ،با دذشتن از فضاهای مقدس و زاهدانه به میخانه ،در صف قلندران و رندان جای خواهد
درفت و روایت تا نزدیک شدن حیطج كنشگر به زنددی در میان مردم امتداد خواهد داشت:
مویم درفت و در صف دُردیکشان كشید
دوش آ مد و ز مسییی جد ا ندر كران كشییی ید
تا نفس خوار خواری هر خاكدان كشید
مسیییتم بکرد و درد ج هانم به تک ب تا خت
(همان :ی )345
این تقابل چنانکه دفته شد در راستای دیدداه منفی به زهد ریاآلود است:
بییاده نوشیییی كییه در او روی و ریییا یی ن بود
بییاده نوشیییی كییه در او روی و ریییا یی ن بود
در ساختار روایی اینگونه غزلیات ،كنشگران كه در آغاز دویا اهل مسجد بودهاند دراثر ددردونی شرایط و اوضاع ،به
دالیل دونادون بی توجه به نام و ننگ و آبرو ،از موضع اولیج خود دور شده و مستی را به هوشیاری ترجیح دادهاند.
همین مسئله سرآغاز دست یافتن به معنایی تازه یعنی وصل دوست است:
می مست ازو چنانکه نخواهم شراب را
قوم از شیییراب مسیییت و ز منظور بینصییی یب
(كلیات سعدی :ی )141
روایتهای عرفانی خالی از تناق و تضاد نیستند .این تناق داهی در بیان تجربههای دینی و داهی در بیان اصول
واقعیت رخ میدهد .ادر زنددی اینجهانی در چرخهای از تضادها و تناقضها هستی و جریان مییابد ،عرفان نیز بعنوان
بخشی از زیست اینجهانی در این چرخج رازآمیز قرار میگیرد .ازاینرو بلحاظ نشانهشناسی دینی مسجد مکانی است
كه در آن حضور امر مقدس احساس میشود.
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نتیجهگیری
بسیاری از نشانههای موجود در متون عرفانی ،نشانههایی چندالیه هستند كه با توجه به ساختار روایت و بافت
متن ،معنا و داللتهای دونادون می ذیرند .از سوی دیگر روایتهای عرفانی محمل بسیار مناسبی برای بیان شرایط
سیاسی و اجتماعی عصر شاعران و هنرمندان هستند« .میخانه» برای سالک مقدمهای برای آداهی و مکانی برای
قدم دذاشتن در طریقت و در نهایت مایج رسیدن به معشوق است .در نظام نشانهای عرفانی ،مسجد ،كلیسا ،دیر و
معبد نشانه هایی هستند كه در ساختار و معنا با میخانه كه محلّ تجربج امر قدسی و تجربج دینی حقیقی است،
فرق داشته و كاركرد ضدّارزشی در غزل عرفانی ایفا میکند .نشانههای موجود در غزل عرفانی در حیطج مصطلحاتی
مانند «ساقی»« ،پیر خرابات»« ،دیر مغان»« ،باده»« ،می» و «مستی» نشانههایی هستند كه در فرایند تولید و
تفسیر معنا و شرح شرایط جامعج ایران و نیز انتقاد از زهد ریاآلود ،بسیار مؤثر هستند .این نشانهها كه در قالب
رمزپردازی در پردازش روایتهای عرفانی ،شیوه ای رایج هستند ،درک متن و حصول كاركردهای روایی را آسانتر
خواهند ساخت.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فسا استخراج شده است .آقای دكتر محمدعلی آتش سودا راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم مریم كوشکی جهرمی بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و
تنظیم متن نهایی نقش داشتهاند .آقای دكتر سیدمحسن ساجدی راد نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و
راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا و هیئت داوران پایاننامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و
حاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت
دارند .این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته
است .مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول
است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را برعهده میگیرند.
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