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چکیده
بیشتر سرودههای حافظ ،معیارهای بالغی نابی هستند که در ساحت زبان و معنا رخ مینمایند و
ادراک مخاطب را به الیههایی فراتر از سطح نخستین بیان ،رهنمون میسازند .حافظ برای بیان
دریافتهای هنری خود در قالب شعر ـ به طور عام ـ و غزل ـ به طور خاص ـ از فرایندی پیچیده مدد
میگیرد که امروزه میتوان آن را از منظر نشانهشناسی توضیح داد .بالغت اعجازگون کالم حافظ در
کنار نشانههای چندالیهای که از آنها بهعنوان واژه /مصالح زبان ،بهره برده است ،جزء شاخصههای
شعر او محسوب میشوند .برای توضیح این امر ،نظرات خاص نشانهشناس معاصر ،اومبرتو اکو واجد
اهمیت بسیار است .تطبیق دیدگاههای او در سرودههای حافظ ،میتواند مبناهای نظری قابل توجّهی را
دربارۀ نشانهشناسی شعر حافظ فراهم سازد .در دیدگاه اکو ،نقش نشانهای ،مفهومی محوری دارد و به
مثابة حلقة ارتباط میان صورت بیان و صورت محتوا ،عمل میکند .این مفهوم از لحاظ کلّی میتواند
برتابانندۀ نوعی بالغت زبانشناختی نیز باشد که مطابقت با مقتضای حال را ـ با توجّه به فصاحت کالم
ـ فرا یاد میآورد .مقاله حاضر ،بر آن است در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی ،دو نشانة زبانی محتسب و
دنیا را در یکی از غزلهای مشهور حافظ ،بر مبنای رویکرد نشانهشناسی اکو ،مورد بررسی قرار دهد.
نتایج تحقیق ،بیانگر آن است که حافظ از نشانههای ملموس در فضای ذهنی و ادبی روزگارش برای

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول)
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
تاریخ وصول 1930/70/11 :ـ پذیرش نهایی1931/75/39 :

y_noor88@yahoo.com

 614ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیان اندیشهها و عوالم شعری خود بهره میگیرد .استفادۀ او از این نشانهها به سطح بیرونی زبان محدود
نمیشود؛ بلکه میکوشد به مدد امری که آن را میتوان بهرهگیری از توابع نشانهای قلمداد کرد ،دامنة
بسیار گسترده تری را بیافریند و ساحتی چندبعدی و متکثّر پیدا کند که هم در حوزۀ بالغت و هم معنا،
شایان توجّه است.
کلیدواژه :حافظ ،امبرتو اکو ،نشانهشناسی ،محتسب ،دنیا.

 .1مقدّمه
حافظ و درک فرازمانی شعر او
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

زمینـه ،ساختـار و شرایطی که حافظ را به سرودن شعر واداشته است ،مربوط و
مخلوق همان «لحظة او» (آن) بوده است و وی کوشیده از راه زبان و کلمات ،عوالمی
را بیافریند که تا پیش از آن ،از ذهن خود او نیز برنگذشته بوده است (شفیعیکدکنی،
 .)111 :1933حافظ ،در چارچوب ساحت وجودی یک انسان متعلّق ـ و نه منحصر ـ به
قرن هشتم هجری ،مسلمان و ساکن خطّة شیراز با تجارب چندبعدی که برآمده از
تجارب زیستی و زبانی اوست ،تجارب روحی و معنوی منحصربهفردی بروز داده است
که از ابعاد و وجوه مختلف ،قابل تأمّل و تعمّق است .در میان تجارب روحی و ادبی
او ،هرچه زبان ،گستردهتر میشود ،عرصههای مفاهیم ،خواطر و معنیها نیز گسترش
مییابند و به مصداق «زبان ،ماده است ،هر ساعتی فرزندی زاید» (همان،)113 :
دریافت های مخطبان نیز در طول تاریخ ،بر اساس آگاهی و شناختی که از هستی و
پیرامون خود دارند ،متکثّر میشود.
در فرایند شناخت نشانههای زبانی حافظ ،باید همواره بر این امر توجّه داشت که
وی اغلب اوقات از امر واحد ،مصادیق مختلفی را در نظر دارد؛ به این معنا که صورت/
نشانه (الف) میتواند مفهوم /مصادیق مختلف و متعدّدی داشته باشد (ب)( ،ج)( ،د)،
(هـ) و ...که بهصورت مستقیم یا دایرهوار ،این مفاهیم /مصادیق ،با یکدیگر و نشانة
زبانی (الف) مرتبط هستند.
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نمودار  1ـ ارتباط میان یک نشانة زبانی با مفاهیم و مصادیق مرتبط با آن ،منبع :نگارندگان
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برهمین مبنا ،شناختن نشانههای زبانی در افق فکری حافظ ،نیاز به بررسی وجوه
متعدّد دارد و عمالً به گستردگی مفاهیم /مصداقها در شعر او میانجامد .زمانی که
دامنة این داللتها در طول زمان گسترش یابد ،نشانة زبانی (الف) میتواند مفاهیم/
مصداقهای درزمانی /فرازمانی پیدا کند و چهبسا درک راز مانایی شعر او را برای ما
ممکن سازد .به سخن دیگر ،توضیحی باشد برای این امر که چگونه ممکن است
شاعری در قرن هشتم هجری زندگی کند ،امّا سخنش تا به امروز ،اینچنین قبول عام
یابد و میان خواص و عوام ،دلپسند و دلپذیر باشد.
روش تحقیق و سوابق مطالعاتی
در مقالة حاضر تالش شده است به روشی توصیفی ـ تحلیلی ،با مالک قرار دادن
یک غزل ،دو نشانة زبانی محتسب و دنیا در شعر حافظ بررسی شود و چگونگی ظهور
و حضور این نشانهها در بیان حافظ ،مشخّص گردد .مالک گزینش غزل حاضر ،عالوه
بر ذوق شخصی نگارندگان ،ساحت چندبعدی غزل است که نشانههای دوگانة فوق را
به نحوی آشکار ،ظاهر ساخته است.
اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحییّ و حریفی گرت به چنگ( )1افتد
به عقل نوش( )3که ایّام فتنهانگیز است
در آستین مرقّع ،پیاله پنهان کن
که همچو چشم صراحی ،زمانه خونریز است
()9

به آب دیده بشوییم خرقهها از می
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که موسم ورع و روزگار پرهیز است
مجوی عیش خوش از دور باژگون( )5سپهر
که صاف این سر خم ،جمله دردیآمیز است
سپهر بر شده ،پرویزنی است خونافشان
که ریزهاش( )4سر کسری و تاج پرویز است
عراق و فارس( )1گرفتی به شعر خوش ،حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت( )0تبریز است
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

سابقة بررسی ادبی و عرفانی این غزل حافظ ،درازدامن است .خرّمشاهی در

حافظنامه ( ،)305-311/1کزّازی در پند و پیوند ( ،)135-119محالّتی در فرمانروای
آسمان غزل ( ،)11-10یثربی در آب طربناک ( ،)114-115مظفّری در وصل خورشید
( )01-07و ...به ساختار ادبی ،زیباییشناختی و درونمایة آن پرداختهاند و این غیر از
شروح حافظ است که این غزل را نیز بررسی کردهاند؛ شروح پرویز اهور ،رحیم
ذوالنّور ،سودی ،رکنالدین همایونفرخ ،محمّد استعالمی ،بهروز ثروتیان ،خلیل
خطیب رهبر و. ...
از نظر بررسی نشانهشناسی 1شعر حافظ ،در پژوهشهای معدود پژوهشگرانی از
جمله اکرمی ( ،)1911مرتضایی ( ،)1913آقاحسینی و حجتیزاده ( )1939و سیّدان
( )1934به نشانهشناسی شعر حافظ از مناظر گوناگون پرداختهاند؛ امّا رویکردهای
نظری اومبرتو اکو 2مدّ نظر آنها نبوده است.
نکتة قابل ذکر آن است که قصد ما معنا و مفهومیابی جمالت و عبارات و شرح
ابیات نیست ،چنانکه به وجهی نیکو پژوهشگران دیگر با دیدگاههای مختلف بدان
پرداختهاند( ،)1بلکه تفسیری است دربارۀ دو نشانة مهم زبانی که بخشی از محوریت

1. semiology/semiotic
2. Umberto Eco
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اندیشة حافظ را برتابانده است (حافظ97 :1910 ،؛ حافظ17 :1911 ،؛ حافظ:1915 ،
10؛ حافظ41 :1910 ،؛ خرّمشاهی311/1 :1901 ،؛ کزّازی.)119 :1913 ،

 . 1امبرتو اکو و نشانهشناسی
اگر زبان را همان طور که در دورۀ کالسیک میپنداشتند ،وسیلهای برای انتقال
معرفت یا معنا بدانیم ،میتوان زبان را پدیدهای با سلسلهمراتب معنا ،گفتار و نوشتار به
حساب آورد .گفتار و نوشتار ،مراتب تنزل معنا هستند که به منزلة اصل و حقیقت
است .به سخن دیگر ،تنزّل معنا در مراتب گفتار و نوشتار ،نوعی تنزّل غیب در شهادت
و تج ّسم وجود و حضور پیدا کردن آن است (پورنامداریان .)14-15 :1910 ،زبان،
امری بنیادین ،پویا و با تغییرپذیری اندک و زمانمند است .این واقعیت که زبان،
هیچگاه تغییر کلّی و ناگهانی نمیپذیرد ،از چندین جهت قابل توضیح است؛ نخست
اینکه نسلهای پیاپی هر جامعه با مرزهایی مشخّص از یکدیگر جدا نمیشوند؛ یعنی
نسلهای پیاپی را نمیتوان بهصورت گروههایی جدا از یکدیگر تصوّر کرد؛ بلکه
برعکس ،نسلهای گوناگون همواره در کنار یکدیگر قرار دارند و با هم آمیخته
هستند؛ از این رو ،همه با هم جامعة زبانی خاصّی را پدید میآورند .بنابراین روشن
است که نمیتوان تصوّر کرد تغییرات زبانی مربوط به هر نسل ،از نسل بعدی جداست
و به همین دلیل ،هیچگاه پدید آمدن یک تغییر کلّی و ناگهانی در زبان ممکن نیست؛
امّا از آنجا که نشانة زبانی در طول زمان ،پیوستگی و استمرار مییابد ،بهناچار
دستخوش تغییر میشود .در واقع ،ادامة وجود نشانة زبانی با تغییر همراه است .بر این
اساس ،یکی از ویژگیهای زبان ،تغییر است .نشانة زبانی هم از لحاظ صورت آوایی و
هم معنی و در نتیجه ،رابطة میان صورت آوایی و معنی ،دچار تغییر میشود.
(مشکوهالدینی .)04-05 :1911 ،مسئلة پویایی تاریخی زبان ،دارای اهمیتی فوقالعاده
است که متأسفانه در آغاز شکوفایی زبانشناسی ساختگرا با عقاید سوسور 1در مورد

1. Saussure
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جدایی زبانشناسی همزمانی از زبانشناسی درزمانی ،در حاشیه قرار گرفت
(جهانگیری.)37 :1910 ،
نشانهشناسی در آرای اندیشمندان و فالسفة یونان ،همچون افالطون 1نیز بازنمود
داشت؛ امّا بهعنوان یک دانش مستقل ،در قرن بیستم مورد توجّه قرار گرفته است
(قائمینیا.)5 :1914 ،
دو تن از صاحبنظران حوزۀ معنا /نشانهشناسی جرالد کتز 3و پاول پستال 9نظریة
واحد در توصیف زبان مبتنی بر نشانهشناسی را گسترش دادند .به نظر آنها هر ترکیب
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

معنایی ،از راه پیوند با ترکیب معنایی دیگر میتواند ترکیب معنایی گستردهتری پدید
آورد .به اعتقاد آنها در این فرایند عالوه بر واژگان ،قاعدههای معناگذاری نیز دارای
نقش هستند .این قاعدهها ،به هریک از زنجیرههای ژرفساختی که بخش نحوی تولید
میکند ،یک تعبیر معنایی اختصاص میدهد .بر این پایه ،تعبیر معنایی هر زنجیرۀ
ژرفساختی ،تحلیل کاملی از معنی جمله به دست میدهد (مشکوهالدینی:1911 ،
.)137-113
از دیدگاه چارلز ویلیام موریس 5نشانهشناس آمریکایی (1371 -1303م) نشانگی از
چهار جزء تشکیل میشود .1 :نشانه/حامل :4شیء یا رویدادی که بهعنوان نشانه ،نقش
ایفا میکند؛  .3موضوع :1یعنی نوع یا طبقة موضوعاتی که نشانه به آنها ارجاع
میدهد؛  .9مفسّر :0یعنی استعداد تفسیرگر برای انجام یک رشته واکنش متوالی برای
ادراک نشانه؛  .5تفسیرگر:1یعنی شخصی که نشانه/حامل برای او بهعنوان یک نشانه
عمل میکند (اکو.)3 :1913 ،
1. Plato
2. Jerrold J. Katz
3. Paul M. Postal
4. Charles W. Morris
5. sign/vehicle
6. designatum
7. interpretant
8. interpreter

تحلیل مفهوم بالغی و زبانشناختی دو نشانة زبانی «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ611...

عالوه بر این ،عناصر کلّی نشانهشناسی را در چهار عنوان اصلی دستهبندی میکنند:
 .1زبان و گفتار :زبان ،یک قرار داد اجتماعی است که باید از سوی فرد برای ارتباط با
دیگران مورد پذیرش قرار گیرد؛ امّا گفتار ،جنبة فردی و انتخابی دارد و برای فعلیت
بخشیدن به تعبیری خاص ،بهصورت فعلی ترکیبی عمل میکند؛  .دالّ و مدلول :دالّ،
واسطهای است و به مادّه و موضوع نیاز دارد و جوهر آن همواره مادّی است (صداها،
اشیا ،تخیّالت و ایماژها) و مدلول نیز در پس دالّ قرار دارد و فقط از طریق دالّ
میتوان به آن دست یافت؛  .9نظام و همسازه؛  .5تطابق و تضمّن (بارت.)14 :1907 ،
تا پیش از گرایشهای نوین در نشانهشناسی ،دو نظریة اصلی در این حوزه مطرح
بود که بر اساس آن بیان میشود که عالئم چگونه توانایی انتقال اطالعات را دارند .هر
دو نظریة مذکور ،ویژگی تعریف نشانه را بهعنوان رابطه بین تعدادی از عناصر درک
میکنند .در سنّت نشانهشناسی توسعهیافته توسط فردیناند دو سوسور ،رابطة نشانه،
دیودیک 1است که تنها شامل یک عالمت (نشانه) و معنای آن (معنی) میشود.
سوسور این رابطه را بهعنوان اساساً خودسرانه و تنها دارای انگیزه توسط معاهدهای
اجتماعی میداند .یکی دیگر از نظریههای مهم در حوزۀ نشانهشناسی که توسط چارلز
پیرس 3توسعه یافته ،عالمت را رابطهای سهزبانه بهعنوان «چیزی که مخفف چیزی
است ،به کسی در برخی از تواناییها» 9تعریف میکند (&Danesi, 1999: 43
.)Perron
دیدگاه پیرس ،مورد توجّه اکو قرار گرفت و آن را توسعه داد .امبرتو اکو امروزه
در مباحث نشانهشناسی ،جایگاهی ممتاز و بسیار تأثیرگذار دارد .او عالوه بر
دیدگاههای پیرس ،بر دیدگاههای زبانشناس دانمارکی ،لوئی ترول یلمسلف 5نیز
توجّه ویژه داشت .لوئی ترول یلمسف ،عبارت کارکرد نشانه 4را به جای نشانه به کار
میبرد .اکو هم بر این مبنا ،کارکرد نشانه را بینارابطه میان بیان (رخداد مادّی) و
1. dyadic
2. Charles Sanders Peirce
3. something that stands for something, to someone in some capacity.
4. Louis Trolle Hjelmslev
5. sign-function
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محتویات آن تعریف میکند (استم و دیگران .)31 :1919 ،جامعترین تعریفی که اکو
دربارۀ نشانهشناسی ارائه میدهد ،چنین است« :نشانهشناسی با هر چیزی که بتوان آن را
نشانه دانست ،سر و کار دارد» (قائمینیا .)17 :1914 ،وی همچنین در بیان مفهوم نشانه،
آن را «نیمه راه بین یک تصویر ذهنی ،یک مفهوم و یک واقعیت روانشناختی» معنی
میکند (.)Eco, 1976: 15
نقطة آغاز نظریة اکو این واقعیت است که در هر دو تمّدن صنعتی و طبیعت،
انسانها در نظام سیستماتیک نشانهها تکامل مییابند .او در بسیاری از الهامات خود از
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

کار پیرس ،دیدگاههایش را تکامل بخشید .وی تئوری نشانهها را که مبتنی بر
انگارههای پیرسی بود ،در سال  1309توسعه داد و در سال  1311اصالح کرد .ویژگی
برجستة نظریة اکو این اس ت که عالوه بر کلمات و زبان ،عالئم زبانی و حتّی طبیعی را
که نشاندهنده بر اساس کد یا یادگیری قبلی است ،دربر میگیرد .نکتة بسیار مهمّی که
باید در نظر داشت آن است که اکو رویکردهای نشانهشناسی را نه بهعنوان یک جهان
متشکّل از عالئم ،بلکه بهعنوان ساختاری متشکل از توابع (توابع نشانهای) 1در نظر
میگیرد (.)Guillemette & Cossette, 2006
اکو معتقد است بهکارگیری مدل یلمسلف به ما این امکان را میدهد تا مواردی را که
در آنها از نقش نشانه ای برای گفتار غیرواقع ،ارجاع به حاالت یک جهان ممکن به
جای جهان واقعی و همچنین امکان صورتبندی مفاهیمی چون تمثیل و شباهت که با
نشانههای شمایلی به کار میرود ،درک کنیم (اکو .)31 :1913 ،در واقع چارچوب
یلمسلف ،متون را طبق ابعاد متفاوتشان تحلیل میکند .بر مبنای آرای یلمسلف میتوان
تحلیلی نظاممند از متون به دست داده ،شرح مفصلی از ساختمان نشانه ارائه کرد.
همچنین بر این اساس ،مشخص میشود که مادّیت نشانه ،خود میتواند داللتگر باشد.
اومبرتو اکو منطبق بر همین رویکرد ،بر این باور است که در نشانهشناسی ،نه از نشانهها
بلکه از نقش نشانهای باید سخن به میان آورد .نقش نشانهای ،رابطهای است قراردادی
1. semiotic
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که میان بیان و محتوا برقرار میشود .در این میان ،محتوا خود ،ساخته و پرداختة
فرهنگی مشخّص است؛ از این رو ،بیان در وهلة اوّل ،نخست به فرهنگ برمیگردد
(همان .)3 :او در اینباره مینویسد« :کتاب (متن) یا زادۀ کتاب سابقش است یا به علّت
آن است یا گرد آن ...طبعاً چیزی در جایی زاده میشود ،چیزی که قبل از آن نبوده
است؛ امّا شخصاً نمیتوانم توضیح دهم کی و چگونه؟ خلّاقیت ،بهخصوص همان
عملیات بازپخش است» (اکو .)91-90 :1933 ،اکو هر عمل ارتباطی با انسانها یا بین
آنها را یک نظام معرفتی ،بهعنوان شرط ضروری آن فرض میکند .بنابراین در نگاه
او ،نشانهشناسی که همة فرایندهای فرهنگی را بهعنوان فرایندهای ارتباطی مورد مطالعه
قرار میدهد ،باید از لحاظ ساختار زیربنایی یا نظام معرفتی مورد بررسی قرار گیرد.
اکو ادعا می کند که تمام فرهنگ ،معنی و ارتباط است و تنها زمانی که ارتباطات و
تعامالت معنیدار برقرار میشود ،بشریت و جامعه وجود دارد ( .)Eco, 1976: 22به
همین دلیل نیز در دیدگاه وی ،از آنجا که در بازتولید یک اثر هنری (شیء یا متن)
ضرورت شناخت کامل قواعد و روشهای عملی بر ساخت شیء حاکم هستند،
بازتولید این آثار ،مشکل و گاه ناممکن است (اکو.)31 :1913 ،
اکو به دنبال آن نیست که مانند سایر زبانشناسان ،همچون سوسور به خودمختاری
زبانشناسی تمکین کند ،بلکه میکوشد در بستر نشانهشناسی ،برای بررسی امکانات
احتمالی و عملکرد اجتماعی یک مطالعة یکپارچه از پدیدههای معنایی و/یا ارتباطات
بهره بگیرد .هدف او ایجاد نظریهای عمومی است که قادر به توضیح هر رخداد تابع
نشانهای باشد که به کد یا ترکیبی از کدها بستگی دارد (.)Stancati, 2017: 4
نشانه بهعنوان منبعی برای فرایندی نیمهممتد ،وسیلهای است که از طریق آن،
موضوع به طور مداوم ساخته میشود یا ساخته نمیشود .این کارکرد را میتوان نوعی
بحران تلقّی کرد که سودمند است و در وجهی تاریخی ،نشانه را ایجاد میکند .به این
ترتیب ،موضوع توسط زبان (چه در وجه کالمی و چه غیرکالمی) صحبت میشود و
توسط پویایی توابع عالمت ،به جای زنجیرهای از نشانهها ،شکل میگیرد .در این
کارکرد اخیر است که میتوان گفت بهعنوان افراد ،ما همان شکلی هستیم که دنیای
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تولیدشده توسط نشانهها ،برای ما پدید آورده است .نشـانه در این فضای متکثّر به ما
میگوید ما که هستیم و چه (یا چگونه) فکر میکنیم (.)Eco, 1986: 45
اکو در بیان نظری شناخت نشانهها معتقد است کلّ فرهنگ را باید بهعنوان
پدیدهای نشانهشناسی مورد مطالعه قرار داد .برای دستیابی به این هدف ،اکو از
رویکردی استقرایی حمایت میکند که در آن ،شباهتهای اساسی بین رشتههای
مختلف را برای رسیدن به یک نظریه بررسی میکند ،نه یک رویکرد قیاسی که در آن
زمینهها از لحاظ نظری مورد بررسی قرار میگیرند ( .)Eco, 1976: 22از سوی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

دیگر معتقد است هنگامی که یک رخداد بیانی ،مستقیماً با محتوای خاصّ خود یا به
دلیل اینکه نوع بیانی از پیش شکل گرفتهای وجود ندارد یا نوع بیانی با نوع محتوایی
همسان است ،مطابقت پیدا میکند ،با مواردی از نسبت دشوار سر و کار داریم .به
عبارت دیگر ،هنگامیکه نوع بیانی با واحد نشانهای انتقال یافته ،توسط رخداد بیانی
تقارن مییابد ،با نسبت دشوار سر و کار داریم (اکو .)33 :1913 ،این نسبت دشوار،
رابطهای مستقیم با ابداع و آفرینش خلّاقانه مییابد .در نظر اکو ابداع ،مستلزم دو نوع
روش است که یکی معتدل و دیگری رادیکال تعریف میشود .ابداع هنگامی معتدل
خوانده میشود که با فرافکنی مستقیم ،بازنمایی ادراکی بر پیوستار بیانی ،شکلی از بیان
به دست آید که قواعد تولید واحد محتوایی را مشخص کند (همان .)31 :او در همین
باره ،به جای تأکید بر پیام ،بیشتر بر متن متمرکز میشود .اکو با گرایش به ابعاد
پراگماتیک میکوشد جنبههای معناشناختی و نحوی 1تحلیل نشانهها را تکمیل کند
که در این زمینه نیز تا حدود زیادی موفق عمل کرده است .در نظر این نشانهشناس
پیشرو ،متنی زیباییشناسی پیچیدهای را ارائه میدهد که کنش فریبایی و جاذبة
دوجانبه میان آفرینندۀ متن و خوانده برقرار سازد (ضمیران .)13 :1915 ،به اعتقاد او،
یک متن از رابطة بین بیان و محتوا پیچیدهتر است .میتوان واحدهای بیانی سادهای
داشت که سحابیهای محتوایی را انتقال دهند؛ کهکشانهای بیانی که واحدهای
1. semantic - syntactic
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محتوایی دقیق را منتقل کنند (اکو .)171 :1913 ،از منظر نشانهشناسی اکو ،واژه در دو
سطح معنایی امکان بروز دارد .1 :معنی مستقیم 1که همان سطح معنای واقعی کلمه
است؛  .3داللت ضمنی 3که در تشبیهات ،استعارهها ،مجازها ،ایهامها و سایر معانی
دوگانه وجود دارد ( .)Guillemette, 2006بر همین اساس است که تمرکز
نشانهشناسی اکو بر مطالعة معناست؛ یعنی وسیلهای که از طریق آن ،معنای زبانی تولید
ص فرهنگی
میشود .به نظر او سیستمهای معنایی فرهنگی بر اساس طبقهبندی خا ّ
ساخته میشوند که ادراکات را تعیین میکنند و حالت تفکّر فرهنگهای مختلف و
جوامع زبانشناسی را امکانپذیر میسازند (.)Vassallo, 2016
نشانهشناسی اغلب در قالب تجزیه و تحلیل متنی به وجود میآید و در
مفهومیگستردهتر ،به معنای  semioticsاست .در واقع نمیتوان در مطالعة معنایی از
اینکه چگونه معانی در متون و شیوههای فرهنگی ساخته شده است ،بدون در نظر
گرفتن موضع فلسفی نسبت به ماهیت نشانهها ،آنچه بهعنوان نمایندگی واقعیت خوانده
میشود ،صرفنظر کرد ( .)Chandler, 2007: 59اکو ماهیت مسائل نشانهشناسی را
بر این مبنا استوار میداند که حلّ مناسب آنها در چارچوبی جامع امکانپذیر میشود
که معناشناسی و کاربردشناسی را در هم ادغام کند .تفکیک این دو ،هرچند از برخی
جهات فوایدی دارد ،در نهایـت بایـد آنهـا را با هم به کار گرفت (قائمینیا:1914 ،
 .)17او می گوید« :من بیتردید میگویم که نمیتوانم اهمیتی کمتر از این برای چیزی
که مؤلّف تجربی متن روایی (یا هر متنی) میخوانیمش ،قائل باشـم ».یا در جایی دیگر
میگوید« :مؤلّف ،درست لحظهای که نوشتن را به پایان رساند ،میمیرد تا دیگر در
مسیر متن ،مزاحمتی ایجاد نکند» (رادفورد .)351 :1915 ،او همچنین نشانهشناسی را
یک نظریه کلّی از همة زبانهای موجود میداند که شامل تمام انواع ارتباطات بصری،
لمسی و ...میشود .به اعتقاد اکو یک نشانهشناسی عمومی وجود دارد که به مثابة

1. Denotation
2. Connotation
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رویکردی فلسفی به این حوزه ورود میکند و بسیاری از نشانههای دیگر با آن پیوند
مییابند (.)Dingee, 2011
بنا به آنچه گفته شد ،متون ادبی و عرفانی فارسی یا عربی ،با تطبیق آرای اکو،
محملی مناسب برای درک و دریافت نشانههای زبانی و بیانی و کشف نظام ارتباطی
میان این نشانههای متکثّر هستند .با این حال ،در متون عرفانی اسالمی و ایرانی ،متأسّفانه
کشف انواع نشانهها و تدوین نظام ارتباط میان آنها کمتر مورد بحث و توجّه قرار
گرفته است .در متون ادبی -عرفانی ،نشانهشناسی ادبیات را میتوان رویکرد تحلیل
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

داللت نامید .داللت صریح و داللت ضمنی ،شکلهای بنیادین داللت هستند« .در
داللت مستقیم ،تمایل به ارائة معنای معیّن ،ملفوظ ،آشکار یا مطابق عقل سلیم برای
ال در
نشانه وجود دارد .در مورد نشانههای زبانی ،معنای مستقیم همان است که معمو ً
لغتنامهها می توان یافت ...اصطالح داللت ضمنی برای ارجاع به معناهای اجتماعی-
فرهنگی و شخصی نشانه به کار میرود و به طبقه ،سن ،جنسیت و نژاد تفسیرگر بستگی
دارد» (چندلر317 :1910 ،؛ محمّدی و همکاران.)145 :1935 ،
در شعر عرفانی فارسی ،کنش گفتمانی ،درجاتی باالتر از گفتمان زبان متداول را
پوشش میدهد و به گونهای نظامیافته ،کیفیات زبانی خود را تشدید میکند .در نتیجه،
در شعر ،کلمات صرفاً ابزارهای انتقال افکار نیستند؛ بلکه نهادههایی عینی و قائم به
ذات هستند (سجودی .)31 :1937 ،از همین رو میتوان در سرودههای بزرگان ادب و
عرفان ،همچون حافظ ،عطّار ،موالنا و ...بسیاری از نشانههای بیانی را بازشناسی کرد
که در عین جزءنگری ،به کلّیتی فراگیر و پردامنه اشاره دارند.
هدف اصلی از نشانهشناسی – بهویژه در متون چندالیة عرفانی -این است که
درک دو ظرفیت عالئم و دانش انسان را ممکن سازد .نشانهها در یک بررسی کلّی،
نوعی استفادۀ عمدی از عالئم یا معیارها را پدید میآورند که بخشهایی از دانش
انسان را نمایندگی کنند؛ به همین دلیل ،نشانهای به ظاهر ساده ،میتواند نمایندهای
برای مفاهیمی بسیار پیچیده یا نمادین محسوب شود (.)Semeok, 2001:8
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در چنین موقعیتی است که میتوان کارکرد نشانه/کد را بر اساس نظریة اکو ،در
متون چندالیة عرفانی نیز به کار برد .اکو در اینباره ،به حقیقتی اشاره میکند که میان
پدیدآورنده و خوانندۀ چنین متونی باید جریان داشته باشد .فرستنده و گیرنده باید یک
کد مشترک داشته باشد؛ یعنی یک سری قوانین که به شخص اجازه میدهد عالمت را
به عالمت اختصاص دهد (.)Guillemette & Cossette, 2006
با این فرض است که میتوان مفهوم دیوانه را در شعر عطّار یا رند را در شعر
حافظ ،یا انسان کامل /شمس را در شعر مولوی بهتر درک کرد که در منظومة
گسترده ای از مفاهیم عرفانی/اشراقی ،به نشانة زبانی (دیوانه ،رند و )...مفهومی فراتر از
معنای لغوی میدهد.

 .4بررسی نشانههای مهم «محتسب» و «دنیا» در غزل حافظ
در فرایند دیالکتیکی تاریخ ،بهناچار ،گذار تدریجی از مفهوم غیر ارزشی ،کلّینگر
و عام ایدئولوژی و جهاننگری ،به مفهوم ارزشی فرا میرسد؛ امّا ارزشگذاریای که
امروزه بدان استناد میشود ،با آنچه در ادوار پیشین ،شناخته و توصیف شده ،کامالً
فرق دارد .ما امروزه ارزشهای یک دورۀ مفروض را بهعنوان ارزشهای مطلق
نمیپذیریم و این واقعیت که هنجارها و ارزشها از لحاظ تاریخی و اجتماعی ،تعیّن و
تشخّص مییابند ،همواره در ذهن ما برجا خواهد ماند (مانهایم.)159-153 :1917 ،
گفتة فوق ،بهدرستی بر این امر صحّه میگذارد که تاریخ ،سیری درزمانی/
درمکانی دارد و نسبت به زمانها و مکانهای مختلف ،اثرگذاری و مقبولیت متفاوت
خواهد داشت .بهعنوان مثال ،امروزه بسیاری از هنجارهای عصر زندگی حافظ،
پذیرفته نیست یا بهشدّت تعدیل و تغییر یافته است .رابطة میان فرهنگ و قدرت،
هنرمند و اجتماع ،تلقّی هنری ،ساختارهای اجتماعی اثرگذار بر آفرینش هنری و
مواردی از این دست ،در نهایت تصویری چندبعدی از مسئلة آگاهی خلق میکند که
در هر دوره و متناسب با شرایط خاصّ فرهنگی ،جغرافیایی ،جامعهشناختی و ...متغیّر
است .به بیان دیگر ،این تصاویر و دریافتها ،حالتی شناور دارند .آنچه امروزه بهعنوان
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آگاهی شناخته میشود ،مفهومی بهشدّت متکثّر و تأویلپذیر است که با آگاهی حافظ
و بساطت حوزۀ اندیشه در عصر او ،چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ ماهیّت و محتوا
تفاوتهای بنیادین دارد .پیوند بنیادین در شعر حافظ ،مجموعهای از نشانههای
تاریخی ،فلسفی و عرفانی (مذهبی) است که صورت متداول شناخت را در شعر او
ص
شکل دادهاند .این صورت متداول شناخت و نشانههای بیانی/زبانی ،همان سبک خا ّ
زبان /بیان حافظ است که به گفتة قدما ،شعـر او را در میان همگنانش بهوضوح،
مشخّـص و متمـایز میسازد.
نمودار  1ـ پیوند بنیادین نشانههای تاریخی ،فلسفی و عرفانی در شکلدهی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

بهصورت متداول شناخت در شعر حافظ ،منبع :نگارندگان
نشانههای تاریخی
نشانههای فلسفی

صورت متداول شناخت در شعر حافظ

نشانههای عرفانی (مذهبی)

شاید درهمکنش مطلوب نشانههای تاریخی ،فلسفی و عرفانی است که نوعی از
شناخت را در شعر حافظ پدید آورده که از مرزهای تاریخی -فرهنگی عصرش فراتر
رفته و چهرهای فرازمانی به سرودههای او داده است .البته این نکته ،با اندکی تأمّل
میتواند دربارۀ سایر معاصران یا پیشینیان حافظ و سایر ارکان شعر فارسی ،به آزمون
گذاشته شود .با دقّت در پیوند بنیادین این نشانهها ،مشخّص میشود که در شعر
سرآمدان ادب فارسی – بهویژه حافظ -نشانههای فلسفی ،تاریخی ،عرفانی یا مذهبی
بهحدّی درهمآمیخته و به اصطالح «درونی» شدهاند که انفکاک آنها بهسادگی از هم
متمایز نیست .این امر مؤیّد آن است که در چارچوب یک زبان واحد ،تمام واژههایی
که از مفاهیمی نزدیک به یکدیگر برخوردارند ،متقابالً معنی یکدیگر را محدود
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میسازند یا گسترش میدهند .در واقع ،ارزش نشانهها از طریق سایر روابط معنایی ،از
قبیل تضاد ،تباین ،همنامی ،چندمعنایی و ...نیز تعیین میشود (بهرامی.)15 :1930 ،
اینکه حافظ ،نشانة محتسب را جایگزین امیر مبارزالدین محمّد میکند و در شعرش به
جای تاختن به یک نفر ،از رفتار متحجّرانه ،تعصّبآلود و ریاکارانة او نوعی تیپ خلق
میکند ،نشان میدهد حافظ از روی آگاهی و شناخت ،شخصیتی تاریخی را به تیپ
اجتماعی -سیاسی بدل کرده است که دیگر محدودۀ عمل او به شیراز قرن هشتم
منحصر نیست؛ بلکه میتواند در هر گوشه از جهان و در هر زمانی ،نمونههای آن بروز
یابد؛ چنانکه در طول تاریخ ،نمونههایی مختلف از تأویل گفتار و زبان حافظ به مذاق
مخاطب صورت گرفته است که در میان مردم عادی با عنوان تفأل ،لسان غیب و
کشف مراد و ...تعبیر شده است.
حافظ بدون آنکه کوشش کند صراحتاً از شخص یا فردی خاصّ شکایت کند یا
آشکارا با ارباب قدرت درگیر شود ،به مدد نشانة ملموس زبانی ،چارچوب انتقاد
اجتماعی -سیاسی منحصر بـه شیراز را گسترش داده ،حوزۀ نامحدودی را میآفریند
که میتواند شامل هر دورۀ مشابهی باشد.
صراحیی و حریفی گرت به چنگ افتد

به عقل نوش که ایّام فتنهانگیز است
(حافظ)10 :1915 ،

فریدریش شیلر 1از وجود یک انسان آرمانی محض در روان افراد به حکم استعداد
و خصوصیتش سخن میگوید که مهمترین وظیفة او آن است که «در تمامی
دگرگونیهای دمسازکنندۀ خویش ،در وحدتی تغییرنیافتنی با آن باشد» (شیلر:1900 ،
.)99
میتوان این انسان آرمانی محض را بهعنوان نشانهای پویا ،3در غزل حافظ یافت؛
آنجا که او در شکل امری ،مخاطب خود را  -انسان در مفهوم عام و بدون هیچگونه
قید انحصاری -به راهبردی فرا میخواند که به قول شیلر ،وحدتی تغییرنیافتی دارد:
1. Johann Christoph Friedrich von Schiller
2. Activate sign
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 به بانگ چنگ ،مخور می( .بیت )1
[ اگر] صراحی و حریفی به چنگ افتد ،به عقل نوش( .بیت )3
 در آستین مرقّع ،پیاله [را] پنهان کن( .بیت )9
 مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر( .بیت )4
این توصیهها و بسیار موارد مشابه در دیوان حافظ ،در مقولة گفتههای شاعرانه و
دستورهای ادبی -هنری محدود نمیماند؛ بلکه در بسیاری از مواقع ،جنبة راهبردی
دارد و در واقع ،بنیانهای نوعی خطّ مشی فکری و مشرب فلسفی (در مفهوم
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

ایدئولوژی و جهاننگری) را پایهگذاری میکند که ضمن آن ،شاعر میکوشد از
نشانههای زبانی ،مفاهیمی اجتماعی و فلسفی استخراج کند که به قول شیلر «وقتی که
انسان [هنرمند] به حقیقت گردن مینهد ،چون که حقیقت است و اعمال عدالت
میکند ...در آنجا هستـی به دامنهدارترین گسترۀ خود میرسد ،همة محدودیتها از
میان میرود ...نتیجة چنین عملیاتی آن است که ما دیگر پایبند زمان نیستیم ،بلکه نوع
هستیم .وقتی که ما حکم میکنیم ،قضاوت همة روحها در آن ابراز میشود .عملکرد
ما معرّف نیّت همة دلهاست» (شیلر .)33 :1900 ،همین نظرها را میتوان با اندکی
تعدیل ،در دیدگاههای لودویگ ویتگنشتاین 1نیز مشاهده کرد؛ آنجا که او ذهن را
فراتر از جهان و فراباشنده مینامد« :ذهن اندیشندۀ تصوّرکننده وجود ندارد ...ذهن
فراباشنده است؛ زیرا ذهن ،متعلّق به جهان نیست» (بوخنسکی.)917 :1903 ،
اگر غزل حافظ از منظر نشانهها و با این فرض که ذهن حافظ ،ذهنی فراباشنده
است ،تحلیل شود ،بر مبنای آنچه گفته شد ،به مسئله و مفهوم ناگفتنی ختم میشود؛
یعنی حافظ نخواسته (یا نمیتواند) صرفاً روایتگر وقایع پیرامونش باشد؛ بلکه کوشیده
است با ترسیم فضایی چندبُعدی (در اینجا در قالب هفت بیت غزل مذکور) این مفهوم
به زبان ناآمدنی و ناگفتنی را که در اثر اختناق و تعصّب بروز میکند ،به مدد نشانههای
زبانی –آن طور که امبرتو اکو میگوید -منتقل سازد؛ همان چیزی که در فلسفة
1. Ludwig Josef Johann Wittgenstein
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تحلیلی و بهویژه آرای ویتگنشتاین به این صورت تجلّی می یابد که« :امر عرفانی این
نیست که جهان چگونه است؛ بلکه این است که هست ...در واقع ناگفتنی وجود دارد
و این خود را نشان میدهد؛ این همان امر عرفانی است» (همان.)911 :
حافظ ،شخصیتی سرشار از لحظهها و تجربههای دشوار و ژرف است .دشوار از آن
لحاظ که به جستوجوی آزادگی در چارچوبهای محدود تاریخ عصر خویش
میپردازد؛ عصری که از یکسو درگیر بیداد امیر مبارزالدین و امیر تیمور گورکان
است و از سوی دیگر ،در ظاهرسازیهای زاهدان ریایی غوطه میخورد و ژرف از آن
نظر که نمیتواند و نمیخواهد تجربههای دشوار خویش را تنها به جمع معدود و نگاه
محدود مردمان معاصرش منحصر سازد .او نمیگوید که امروز چون امیر مبارزالدین
وجود دارد و با تعصّبهایش بر همه سخت گرفته است« ،عیش خوش مجو» ،بلکه
امروز را تصویری واضح از سراسر تاریخ می داند و عیش خوش را از دور باژگون
سپهر نمیجوید؛ زیرا عیش خوش ،جمله (همیشه و کامالً) با درد و ناکامی توأم است
(بیت .)4
این نگاه فراباشنده  -به قول ویتگنشتاین -ناشی از ترکیب تناقضها و استعدادهای
دوگانه در وجود شخص اوست .به تعبیر یونگ« ،1هر فرد خالّقی ،ترکیبی است از
استعدادهای متناقض .از بابتی انسانی است دارای زندگی شخصی و از بابت دیگر،
فرایندی است غیرشخصی و خالّق» (یونگ .)144 :1913 ،این همان سخن اکو است
که «یک ردّ پا که اثر و بردار در نظر گرفته میشود ،به بیان سادۀ یک واحد محتوایی
منتهی نمیشود؛ بلکه به یک گفتمان ختم میشود» (اکو.)01 :1913 ،
او در غزل مذکور نمیکوشد انتقاد خود را صراحتاً به خارج منعکس کند ،مردم را
که پذیرنده و در واقع عامل پذیرش امیر مبارزالدینها هستند -طرد و نفی نمیکند ،بهعلّت باژگونی سپهر ،خدا و تقدیر را آماج حمله قرار نمیدهد و بسیار رفتارهای برونی
و ویرانگر ارائه نمیکند؛ بلکه با آرامشی درونی ،به مدد بهرهگیری از نشانههای زبانی،
انتقاد را با تمام تندی و تیزیاش ،به درون منعکس میکند .به جای گفتن «چه باید
1. Carl Gustav Jung
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بکنند» ،به «چه باید بکنم» روی میآورد .خود را مخاطب میسازد و همان طور که در
عرفان اصیل ،به تهذیب نفس ،توصیه و تأکید میشود ،با شخصیتی که آشکارا
درونگراست ،خود و مخاطبی را که همفکر اوست ،به درونگرایی فرا میخواند.
در هفت بیت غزل مورد بحث ،حافظ در ساختاری ویژه که جزء مشخّصات سبکی
اوست ،در محور عمودی ،چند موضوع مهم را مدّ نظر قرار داده است؛ مفاهیمی خاص
مربوط به زمان خود (ابیات 5 ،9 ،3 ،1و  )0را با مفاهیم کلّی و فرازمانی (ابیات  4و )1
پیوند زده و در این میان کوشیده است نشانه های مرتبط با زمانة خود را معبری سازد
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

برای انتقال مفاهیمی گستردهتر ،شامل انتقاد از بیوفایی ،مکّاری و فتنهگریهای
روزگار .فهم این مهم با بررسی هرچه بیشتر نشانههای مذکور در زبان او ممکن است.
1ـ .4محتسب
محتسب ،نشانة زبانی برجستهای در بیان حافظ است .چنانکه در دیدگاه اکو نیز
دیده میشود ،در نشانة زبانی ،نوع بیانی از پیش شکلگرفتهای وجود ندارد .محتسب از
منظر لغوی ،یعنی آزماینده و در اصطالح فقهی ،مأمور شرع و حکومت است که
وظیفة او نظارت بر اجرای احکام دین و بازدارنده از منهیات و اعمال نامشروع و
آزمایش صحّت و پاکی مأکوالت و زرع بود (لغتنامه دهخدا) .همان طور که
پیداست ،محتسب در عرف و شرع ،مضمونی مثبت و پذیرفتنی دارد؛ امّا همین مفهوم،
زمانی که در شعر حافظ وارد میشود ،بهصورت یک نشانة زبانی ،مفهومی متضاد،
پیچیده و چالش برانگیز مییابد .اکو اعتقاد دارد زمانی که نشانة زبانی با مفهوم رخداد
بیانی تقارن پیدا کند ،با نسبت دشوار روبهرو میشویم .در بیان حافظ ،نشانة زبانی
محتسب با رخداد بیانی تیز بودن و سختگیری او در امور اجتماعی و مذهبی ،تقارن
پیدا میکند و از این ارتباط ،نسبت دشوار رخ مینماید که محتسب را چهرهای منفور
و منفی میسازد.
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شخصیت/نشانة 1محتسب در شعر حافظ ،حضوری شاخص و محوری دارد .نشانة
زبانی محتسب در شعر حافظ ،چهرهای زشت و منفور است که میتوان آن را ساالر
زشتان و منفوران نیز محسوب کرد .به گفتة کزّازی ،محتسب «دشمن کینتوز و
کوردل رندان ...نمادگونة خشکاندیشی و تیرهرایی و خیرهرویی است .او درماندهای
است بیچاره در زندان ذهن خویش که جهان را از روزنی بس تنگ مینگرد و با
فراخیهای آن یکسره بیگانه است» (کزّازی.)114-115 :1913 ،
چنین شخصیت/نشانهای که در بسیاری از غزلهای اعتراضی حافظ ،بهعنوان
کاراکتر منفور غزل رخ مینماید ،مابازای تاریخی دارد و در واقع ،محتسب،
هنرسازهای 3چندبعدی از زندگی و کردار مبارزالدین محمّد بن شرفالدین مظفّر بن
شجاعالدین منصور بن امیر غیاثالدین حاجی خوافی ،مؤسّس سلسلة آل مظفّر است
(باقری.)39 :1911 ،
بنا بر شواهد تاریخی ،امیر مبارزالدین در عین جنگاوری و توان باالی نظامی و
سپاهی ،در امور مذهبی و اجتماعی ،مَثل اعالی کینهتوزی ،سختگیری و تعصّبات
بیحد و مرز بوده است؛ به طوری که مردم فارس در عصر او «از خشکهمقدّسیهای
همراه با خونریزی و سفّاکی امیر مبارزالدین و محتسبان بهانهگیر و نکیر و منکرهایی
که بهعنوان مأموران امر به معروف و نهی از منکر به جان مردم آزادۀ فارس انداخته
بود ،به تنگ آمده بودند و تندرویهای ...خالف شرع و انصافشان در زندگی
خصوصی خالیق ،به عکسالعمل وادارشان کرده بود» (سعیدی سیرجانی:1915 ،
.)319
امیر مبارزالدین در چهلسالگی توبه کرد و زهد و پارسایی و محتسبی پیشگرفت
و به عبادت و تالوت قرآن نیز اهتمام داشت؛ به طوری که حتّی در هنگام تالوت قرآن
یا نشستن بر مصالّی نماز ،فرمان قتل محکومان و اجرای آن را صادر میکرده است
(خرّمشاهی .)313/1 ،1901 ،به همین دلیل به جای نام نیک ،حکایاتی ناخوش از او به
1. Personage/sign
2. artistic device
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جا مانده و با الفاظی ناپسند در تاریخ از او یاد شده است .همین ویژگی سفّاکانه و زهد
خشک و ریاکارانه ،حافظ را برآن داشته که در سرودههای خود ،بهعنوان یک نشانة
زبانی ،از او با لقب طعنهآمیز محتسب یاد کند و در چند غزل ،از او و اعمال و
رفتارش ،با کنایه و ناخوشی سخن گوید:
من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم
محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

(حافظ)390 :1910 ،
محتسب داند که حافظ عاشق است

و آصف ملک سلیمان نیز هم
(همان)341 :
چه جای محتسب و شحنه ،پادشه دانست

حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان

(همان)95 :
آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

محتسب نیز در این عیش نهانی دانست
(همان)

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کس این گمان ندارد
(همان)11 :
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر میکنند
(همان)191 :
بیخبرند زاهدان ،نقش بخوان و التقل
مست ریاست محتسب ،باده بده و التخف
(همان)371 :
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد بادهات و سنگ به جام اندازد
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(همان)173 :
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصة ماست که بر هر سر بازار بماند
(همان)131 :

با محتسبم عیب مگویید که امروز

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است
(همان)99 :
تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

(همان)139 :
شد بر محتسب و کار به دستوری کرد

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

(همان)34 :
نمودار  4ـ آثار حضور نشانة محتسب در غزل شماره  144حافظ ،منبع :نگارندگان

محتسب
(عامل تاریخی تأثیرگذار)
فتنهانگیزی ایّام
دور باژگون سپهر

خونریز بودن زمانه

روزگار ورع و پرهیز

خونافشان بودن سپهر

در غزل مورد بحث ،محتسب بهعنوان نشانة زبانی مطرح شده و مدلول آن در غزل،
ایّام فتنهانگیز ،زمانة خونریز ،تیز و موسم ورع و پرهیز است .در تمام این مدلولها
واژههای مترادف ایّام /زمانه /موسم حضور داشته که بر اوضاع نامساعد روزگار شاعر
داللت دارند و از مدلولهای خونریز ،تیز ،فتنهانگیز و پرهیز ،رفتار تعصّبآلود و
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متحجّرانة محتسب دریافت میشود .این نشانة زبانی ،در نهایت ،رخداد بیانی دگرگونی
روزگار و سخت شدن زندگی اجتماعی را نمایندگی میکند.
1ـ .4دنیا (دور باژگون سپهر)
دربارۀ حافظ ،باید میان دو جنبة شاعرانه و عرفانی شخصیت وی تمایز قائل شد.
جنبة عرفانی شخصیت حافظ ،وی را سالکی نشان میدهد که نه زاهد متشرّع است ،نه
صوفی مترسّم .در این جنبه از شخصیت وی است که حافظ ،هم از اهل مدرسه فاصله
میگیرد ،هم از اهل خانقاه و صومعه(( )3زرینکوب11 :1911 ،؛ باطنی.)173 :1914 ،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

در ساختار بیانی حافظ ،دنیا نشانهای است از بیثباتی ،بیوفایی و ناپایداری .در
مفهوم لغوی ،دنیا همین جهان پیرامون است که مجموعهای متکثّر از عناصر زیستی و
اجتماعی را در خود جای داده است .زمانی که این واژه ،بهصورت نشانة زبانی در شعر
حافظ رخ مینماید ،مفهومی گسترده و چندبُعدی پیدا میکند .او در اغلب
سرودههایش ،از دنیا (جهان ،دهر) و کار آن و تفکّر در بود و نبود و چیستی و چرایی
آن پرهیز دارد .در جهانبینی حافظ ،دنیا استعارهای چندبُعدی است که از یکسو
ناپایداری و بیوفایی را آینگی میکند و از سوی دیگر ،جنبهای ملموس و عینی دارد.
به سخن دیگر ،بالغت حافظ و نشانة مطلوب او از دنیا ،وی را خیاالت و اوهام و
تصوّرات انتزاعی به بند نمیکشد؛ بلکه او آنچه از دنیا نشان میدهد ،تصویری زمینی،
فردی و اجتماعی است (ایزدیار.)99 :1933 ،
بالغت سرودههای حافظ در خلق استعاره ،ایهام و تشبیهاتی چندالیه ،امری است
که در بسیاری از موارد ،وجه غالب شعر حافظ را پوشش میدهد؛ چنانکه در مفهوم
دنیا نیز چنین ویژگی ممتازی در حوزۀ بالغت قابل مشاهده است .به بیانی دقیقتر باید
گفت بالغت ،پیش و بیش از زبانشناسی و نشانهشناسی ،به مفهوم استعاره توجه و
برای تبیین و طبقهبندی آن تالش کرده است .اگرچه استعاره صرفاً یکی از ابزارها یا
صناعات کالمی است ،به دلیل اهمیت بسیار آن همواره در جایگاه مهمترین صناعت
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یا شگرد ادبی مورد توجه بوده است؛ چنانکه در شعر حافظ ،این امر بهروشنی قابل
مفهومیابی است (خاقانی اصفهانی و قربانخانی.)110 :1935 ،
حافظ بیش از آنکه بخواهد به دنیا – بهعنوان استعاره و نمادی از بیوفایی و
ناپایداری -دل ببندد ،از آن کنارهگیری کرده ،عموماً با پرهیز دادن از فریفتگی نسبت
به دنیا ،سعی میکند از گردش روزگار و تحوّالت زمانه ،جنبة عبرتافزایش را
برجسته سازد .البته از غنیمت شمردن وقت و زمان نیز رویگردان نیست .در نگاه او،
بیش از آنکه ان دوه خوردن و چون و چرا در زندگی و ماهیت آن ،ارزش داشته باشد،
تأمّل و تفکّر و غنیمت شمردن لحظات و دقایق ،شایستة ارزش و احترام است.
حافظا ترک جهان گفتن ،طریق خوشدلی ست
تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است
(حافظ)17 :1915 ،
جهان و کار جهان ،جمله هیچ بر هیچ است

هزار بار من این نکته کردهام تحقیق
(همان)557 :

به موازات همین اندیشهها که از برداشتهای عرفانی مایه میگیرند ،در غزل
مذکور نیز حافظ ،تلقّی خوشی و شادی مداوم از روزگار را نادرست میداند؛ چراکه
در نظر او و به تأسّی از کالم الهی« ،لَقَد خَلَقنا اإلنسانَ فی َکبَدٍ» (بلد ،)5 :زندگی انسان
با درد و رنج و ناکامیدر هم آمیخته است.
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
که صاف این سر خم جمله دردیآمیز است
(همان)10 :
البته در این بیت و در عبارت «دور باژگون سپهر» ،از نشانه و هنرسازۀ بدیعی که
حافظ به کار برده ،نباید غافل ماند و آن قلب واژۀ «دور» به «رود» است .بنا به نظر
کزّازی« ،اگر آمیغ (ترکیب) دور باژگون سپهر را ژرف بکاویم و باژگون را
زیباشناسانه به دور بازگردانیم ...ایهامی در دور نهفته میتواند بود؛ معنای نزدیک،
گردش گردون است و معنای دور ،معنایی که از باشگونه (قلب) دور برمیآید که رود
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است .رود در زبان تازی به معنی سرگردانی و آمدوشد بسیار و بیهـوده اسـت...
خـواجه با به کار گرفتن این ایهام ،به شیوهای نیکنهان و پندارخیز ،بر سرگشتگی و
هرزهپویی گردون ،انگشت نهاده است» (کزّازی.)113-111 :1913 ،

نتیجهگیری
حافظ همچون هر هنرمند اصیل ،مرزی آشکار میان عینیت و ذهنیت قائل نمیشود.
جهان او همان جهانی ا ست که در شعرش خلق کرده ،با تمام پیچیدگیها و حتّی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

تناقضاتی که چنین جهانی دارد .همین عامل ،به شعر او ویژگی درونگرایانه داده
است؛ درونگرایی ویژهای که ریشه در آگاهی و شناخت او از ماهیّت ذهن و زبان
ایرانیان دارد .این آگاهی و شناخت است که از سویی موجد فعالیت هنری شده ،از
سوی دیگر ،وسیلهای را برای درک اثر هنری فراهم ساخته است.
تحلیل شعر حافظ ،بیانگر آن است که او مجموعهای متکثّر از نشانههای زبانی را
برای ترسیم فضای فکری و پیچیدگیهای ذهنی خویش ،به خدمت گرفته است .در
تحلیل نشانههای زبانی حافظ ،چنانکه اومبرتو اکو معتقد است ،باید نقش نشانهای و
رابطهای را که میان بیان و محتوا برقرار میشود ،مدّ نظر قرار داد .رابطة میان نشانههای
زبانی و محتوا/مصداق در شعر حافظ ،رابطهای تکبُعدی نیست؛ بلکه به کهکشانی از
مصداقها/مفاهیم ،قابل تعمیم است .او با آگاهی و معرفتی متناسب با روزگار خود،
تصویری تمامنما از زوایای گوناگون ذهن و اندیشهاش ارائه میدهد؛ به نحوی که
میتوان به مدد آگاهی و معرفتی که متناسب با روزگار کنونی است ،تفسیری متناسب
با زمانه و دریافت خود از سرودههای او ارائه داد .در غزل مورد بررسی ،دو نشانة مهم
محتسب و دنیا در پیوندی چندالیه ،آنچنان که اکو نیز معتقد است ،خواننده را از
واحد بیانی ساده (محتسب /دنیا) به کهکشانی از مفاهیم (تعصّب مذهبی /ناپایداری
روزگار) سوق میدهند که با گذر از ساحت تاریخی و فردی ،جنبة عام و فرازمانی
پیدا میکند و میتواند خوانندۀ او را در تمام اعصار و ادوار ،با ذهنیتهای مختلف و
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آگاهی های متفاوت ،از خوانش شعر او سرشار از التذاذ و معرفت کند .دقّت در این
رابطة جزء به کل میتواند نمایانگر وجهی از وجوه فرازمانی بودن شعر حافظ را
مشخّص سازد.
بهرهگیری حافظ از نشانههای زبانی ،چنانکه اکو گفته است ،به خلق ساختاری
متشکّل از توابع نشانهای میانجامد .وقتی که در شعر حافظ ،واژۀ محتسب ،رخ
مینماید ،باید آن را در قامت یک نشانه در جهان ذهنی او فرض کرد که توابع
متعدّدی پیرامون آن شکل گرفته است و به یک کهکشان معنایی منتج میشود.
محتسب از یک سو میتواند مابازای تاریخی داشته باشد؛ ولی از سوی دیگر چهرهای
فراباشنده است که در قامت یک مدلول فرازمان/فرامکان ظاهر میشود و میتواند
برتابانندۀ جهتگیری اندیشة حافظ در آن مورد خاص (نشانه) باشد؛ نشانهای که به
عقیدۀ اکو ،عالوه بر معنای مستقیم ،داللتهای ضمنی نیز دارد .مجموعهای نظاممند
که میتواند کلیدی برای فهم مفهوم متکثّر آن نشانه در اندیشة حافظ باشد.
نمودار  5ـ ارتباط میان واحد بیانی و کهکشان معنایی در غزل  341دیوان حافظ
منبع :نگارندگان
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پینوشتها
 .1درتصحیح قدسی :دست (حافظ.)17 :1911 ،
 .3در تصحیح قدسی :عیش کوش (حافظ.)17 :1911 ،
 .9در نسخة جامع نیساری :ز رنگ باده بشوییم خرقهها در اشک (حافظ .)40 :1910 ،همین ضبط را
عیوضی نیز پذیرفته است (عیوضی .)01 :1915 ،در تصحیح قدسی :ز رنگ باده بشویید خرقهها از
اشک (حافظ.)17 :1911 ،
 .5در نسخه چاپ بمبئی و قدسی :واژگون (حافظ10 :1915 ،؛ حافظ.)17 :1911 ،
 .4در نسخههای چاپ بمبئی ،خانلری ،موزه طوپقاپوسرای استانبول و قدسی :قطرهاش (حافظ:1915 ،
10؛ حافظ41 :1910 ،؛ حافظ.)17 :1911 ،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9311ـ شمارة بیست ویکم

 .1نسخههای بمبئی ،طوپقاپوسرای استانبول ،کتابخانة سلیمانیه استانبول مشهور به نسخة ایاصوفیه و
قدسی :پارس (حافظ10 :1915 ،؛ حافظ41 :1910 ،؛ حافظ.)17 :1911 ،
 .0در نسخة کتابخانه ملّی پاریس :فتح تبریز (حافظ.)41 :1910 ،
 .1از جملة آنها ر.ک :کزّازی135-119 :1913 ،؛ خرّمشاهی305-311 :1903 ،؛ شریف محالّتی،
11- 10 :1915؛ مظفّری.01- 07 :1910 ،
 . 3در سرودههای حافظ ،نمونههایی بسیار را میتوان مثال زد که بر این جنبه از شخصیت و افکار او
داللت میکنند؛ از جمله:
نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هرچه گوید ،جای هیچ اکراه نیست

مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

که نهادهست به هر مجلس وعظی ،دامی
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