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 چکیده:
ها و طرق گوناگون پردازش معنا در ساختار روایی یک اثر، مکاتب بررسی شیوهزمینه و هدف:  

هاي مختلفی را ایجاد نموده است. امروزه در فرایند ارتباطی زبان، نظامی مستقل فکري و نظریه
ایجاد ارتباط و بتبع آن انتقال معنا میباشد. از دیگر سو و منحصربفرد است که نقش اصلی آن  

متن حاصل تجسّم بُعد مادي زبان و تجّسم عینی آن است. این زبان از سطوح گوناگون بیرونی و 
نشانه از  از درونی  عرفانی  روایتهاي  بویژه  عرفانی  متون  است.  شده  تشکیل  متعدد  عنصر  و  ها 

برخوردارند. رمزپردازي روشی رایج در روایتهاي عرفانی ظرفیتهاي رمزگشایی و تفسیري بسیاري  
اي و نقش آنان در در این جستار جهت تفسیر رمزهاي عرفانی در حیطۀ اصطالحات میخانه  است. 

  شناسی پیرس دربارة روایتهاي عرفانی بهره گرفته گسترش روایت در ساختار غزل، از رویکرد نشانه
با توجهشده است. نشانه افقهاي تفسیري که پیش روي مخاطب و خواننده    شناسی پیرس  به 

هاي متنی بررسی میگشاید و نیز تناسبی که با متون عرفانی دارد، عناصر روایی را در قالب نشانه
 مینماید.

اي نتایج این پژوهش به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و بر مبناي مطالعات کتابخانهروش مطالعه:  
 گردآوري شده است. 

، باده، پیر  اي (ساقیم روانی غزلهاي عرفانی با موضوع عناصر مرتبط با ادبیات میخانهنظا  ها:یافته
شناختی دارد و شاعران عارف در طرح اینگونه روایتها فرآیند پردازش و مغان و...) ساختار معرفت

 اند. ساخت معنا را با کمک عناصر تقابلی در خدمت بسط و گسترش معنا مورد استفاده قرار داده
نشانهگیري:  نتیجه از  بسیاري  میدهد  نشان  پژوهش  عرفانی، نتایج  متون  در  موجود  هاي 
هایی چندالیه هستند که با توجه به ساختار روایت و بافت متن، معنا و داللتهاي گوناگون نشانه

و   سیاسی  شرایط  بیان  براي  مناسبی  بسیار  محمل  عرفانی  روایتهاي  دیگر  سوي  از  میپذیرند. 
 شاعران و هنرمندان هستند. اجتماعی عصر
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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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 مقدمه 
تنیده است. «روایت با تاریخ بشر آغاز میشود و در پردازي با رشتۀ حیات آدمی در این دنیا درهمروایت و روایت 

). جهان روایت، جهانی 121روایتی وجود نداشته است» (از ساختارگرایی تا قصه، ناظمیان: ص  هیچ کجا ملت بی
قیدوبندهاي دنیاي بیرون است. دنیاي آن کامالً در حیطۀ اراده و اختیار راوي است و راوي میتواند با خلق  رها از  

عناصر و کارکردهاي خاصی که به آنها میدهد، به مقصود خویش نائل آید. «رسیدن به حقیقت» و تبدیل شدن 
دینی و عرفانی است که عارف را ازطریق  ها و تأمالت  «منِ» فانی به «منِ» متعالی مرکز و محور اساسی اندیشه

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 مرزهاي یگانگی و وحدت است.

را نمیتوان درنظر گرفت. «اگر حدومرزي وجود داشته باشد، اي  در چیستی و ماهیت نشانه، حدومرز تعریف شده 
اي نقش نشانه بودن را ایفا کند. با آن را کنشگران متن مشخص میکنند. مخاطبان متن معین مینمایند چه نشانه

شناسی؛ شکل و کارکرد شناسی با هر چیزي که بتواند یک نشانه قلمداد شود، سروکار دارد» (روایتاین وصف، نشانه
شناسی در مفهوم امروزي، دانشی نوپاست، میتوان از آن در تحلیل و ). اگرچه دانش نشانه14روایت، پرینس: ص  

پیرانه تفسیر اصطالحات عرفانی در آثار کهن نیز بهره برد. اصطالحاتی که در بسیاري از موارد، بظاهر طبیعی و بی
 مینمایند اما در واقع با شگردهاي بسیار هنري همراهند.

بندي  اي از دیرباز موضوع قرائتها و درك و دریافتهاي گوناگون و متنوعی بوده است. در یک تقسیماصطالحات میخانه
عرفانی فارسی تاکنون بیشتر آنچه که از این اصطالحات مورد توجه قرار گرفته است،   کلی میتوان گفت از آغاز غزل 

از منظر ع این موضوع  از منظر قرائتهاي عارفانه و شرح و بسط  این نکته ضروري است که  اما  بوده است  رفانی 
شناسی میتوان به وجوه دیگري از این رهیافت یعنی گسترش فضا اندازهاي نشانهپارادایمهاي خاص عرفانی و چشم

اي در غزل، سبب بسط و گسترش ساختار روایت در شعر میگردد. و معنا دست یافت. کاربرد اصطالحات میخانه
اي در غزلیات عرفانی بکار رفته است نشان مل در واژگان و اصطالحاتی که در حیطۀ ادبیات میخانهدقت نظر و تأ

معناسازي و گسترش   فرآیندشناسی، این اصطالحات میتواند سبب بسط روایت و  میدهد که از منظر رهیافت نشانه
گیري و گسترش «معنا»  کار شکل با این وصف، هدف مقالۀ حاضر بررسی سازو گردد.فضاي روایی در ساختار غزل 

در غزل عرفانی فارسی با تکیه بر شاعران برجسته و مطرح در این عرصه است. تأمل و درنگ در ساختار روایی 
اي»، پرسشهاي ذیل را در ذهن ایجاد واژگان و مصطالحات «ادبیات میخانه اي درغزلیات عرفانی با نظام نشانه

ي اندیشه و فکر شاعران هاي مصطلح و رایج در ادبیات میخانه و بنیانهابین نشانهمندي  مینماید:ـ آیا ارتباط نظام
 گیري و بسط معنا در روایت اینگونه از غزلیات عرفانی به چه صورت است؟ـ فرآیند شکلبرقرار است؟

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

نشانه نظام  پیرامون  جهتمند  تحقیقی  و  پژوهش  غنبود  در  روایت  گسترش  و  بر  شناسی  تکیه  با  عرفانی  زلیات 
اي، ضرورت و اولویت چنین پژوهشی را هم درجهت تحلیل روایی و هم درجهت توصیف چگونگی اصطالحات میخانه

 اي، مورد تأکید و تأیید قرار میدهد.معنا در ادبیات میخانهگسترش 
نشانه  ( در حوزة  نوشته شده است. مشرف  و مقاالتی چند  شناسی کتاب «نشانه  ) در 1382شناسی عرفانی کتب 

هاي موجود و رایج در متون تفسیري عرفان فارسی پرداخته تفسیر عرفانی» به بررسی و تجزیه و تحلیل نشانه
ها از جمله مواردي است که نویسنده ن، نمادهاي طبیعی، سبک و سیاق دستوري و معانی رمزي نشانهاست. زبا
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شناسی نیز میتوان به مقالۀ «نگاهی به شناسی و نشانهانی علم معنیدر زمینۀ مبرا مورد توجه قرار داده است.    آنها
) اشاره کرد که مباحث بسیار ارزشمندي را درخصوص گسترش دایرة معنا  1369تقابل معنایی» از کوروش صفوي ( 

یی از هاها از منظر ساختگرایانی چون «دوسوسور» مطرح ساخته است. در این مقاله نمونهدر ساختار تقابلی نشانه
گیري از انواع مثالهاي ادبی و واژگانی که در یک حوزة معنایی خاص بلحاظ معنی به نوعی متناقض هستند با بهره

فلسفی بیان شده است. از دیگر مقاالت سودمندي که منبع الهام بخش نگارندگان در این پژوهش بوده است میتوان 
شناسی عناصر روایی در روایتهاي  ) و نیز مقالۀ «نشانه1396به «بوطیقاي فضا در غزلهاي روایی عطار» از سیدان ( 

شناسی بخوبی ) اشاره کرد که به مبحث روایتهاي عرفانی از منظر نشانه1398عرفانی» از دهقانی یزدلی و ادراکی ( 
، االسرارکشفپرداخته است و براي رمزگشایی و تفسیر روایتهاي عرفانی و درك و فهم متون صوفیانه، بر مبناي  

تذکره و  قشیریه  نشانه  االولیارسالۀ  گرفتهبراساس روش  بهره  پیرس  نظر شناسی  و دقت  با وجود سودمندي  اند. 
اي در شعر عرفانی و نقش شناسی واژگان و اصطالحات میخانهمقاالت یادشده در هیچیک از موارد یادشده، به نشانه

هایی شناسی واقعۀ دقوقی» نمادها و صحنهلۀ «نشانه) در مقا1386آن در گسترش روایت توجه نشده است. توکلی ( 
و این نشانه را با عناصر رمزي داستان   وار درك و دریافت نموده است، بررسیرا که در آن دقوقی بصورت مکاشفه 

 موسی (ع) و خضر (ع) مورد مقایسه قرار داده و به بیان وجوه تمایز میان عالم ملک و ملکوت پرداخته است 
 

 ه مطالعروش 
بنیادین شیوة  به  پژوهش  نظري 1این  اسنادي   2،  تحلیلی  3و  ـ  توصیفی  روش  نشانه   4با  نظام  بررسی  شناسی به 

اي در غزل عرفانی و نقش آن در گسترش ساختار روایت شاعر میپردازد. بخشی از  اصطالحات و واژگان میخانه
 ش استداللی ـ قیاسی است.مقاله نیز حاصل بررسیها و تأمالت شخصی نگارندگان و مبتنی بر رو

 
 بحث و بررسی 

مند همۀ عواملی است که در تولید و تفسیر نشانه یا در شناسی مطالعۀ نظامبرحسب تعریف کلی و اجمالی، «نشانه
شناسی حاصل ). دانش نشانه326فرآیند معنا و داللت شرکت دارند» (دانشنامۀ نظریه و نقد ادبی، مکاریک: ص  

) و چارلز سندرز پرس فیلسوف آمریکایی 1913  –  1875تالشهاي زبانشناس معروف سوئیسی فردنیان دوسوسور ( 
شناسی سوسور ماهیتی ذهنی دارد و بر رابطۀ ذهنی و دوسویۀ تصوّر صورتی و  ) است. «مدل نشانه1839-1914( 

وجهی و مادي میداند. برغم برخورداري شناسی را سهتصویر آن مبتنی است. دربرابر آن، سندرز پرس، الگوي نشانه
شناسی میگذرد، اي که از ظهور دانش نشانهشناس طی یک سدههاي این دو نشانهان از یافتهشناسو استفادة نشانه

فته است و بدین سبب شناسی شکل گرها و رویکردهاي متفاوت و گاه متعارض در حوزة نشانهاندازها، شیوهچشم
شناسان توافق نسبتاً اندکی  هشناسی به الگوي خاصی محدود نمانده است و بین نشانمیتوان گفت لزوماً کار نشانه 
شناسی علمی است که به  ). نشانه19شناسی، نجومیان: ص  شناسی وجود دارد» (نشانهدرمورد حوزه و روش نشانه

گر  دهنده یا اشارهگر، ارجاعها میپردازد. در تعریف نشانه آمده است که: «هر چیزي که بعنوان داللتتحلیل نشانه
). خاستگاه آغازین و 41شناسی، چندلر: ص ی شود، میتواند نشانه باشد» (مبانی نشانهبه چیزي غیر از خودش تلّق

 
۱. Basic Research. 
۲.Theoretical. 
۳ .Documentary. 
٤.Descriptive-Analytical. 
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ها به طبیعی و هاي سَنت آگوستین میدانند. «وي با تقسیم نشانهشناسی را در آراء و اندیشهاولیۀ مباحث نشانه
از مسائل  قراردادي و همچنین تمایز کاربرد نشانه انسان و حیوان، بسیاري  شناسی را در آثار  اصلی نشانهها نزد 

شناسی مدرن ایفا نموده است. پس از آگوستین، جان خویش مطرح کرده و نقش مهمی در پیدایش مبحث نشانه
شناسی بکار  را براي مفهوم نشانه 1فهم آدمی براي نخستین بار اصطالح سیموتیک اي فلسفی دربارةالك در رساله

هاي اصلی فلسفه معرفی کرد. لذا در این رویکرد، ی را بعنوان یکی از نشانه شناسبرد. وي سیموتیک یا علم نشانه 
 ).145رو: ص شناسی، گیمفاهیمی چون تفسیر و تفسیر نشانه از اهمیت خاصی برخوردار شد» (نشانه

 
 ها در نظام تقابلی روش تحلیل و بررسی نشانه

ها و ساختار روایی (و بتبع گسترش معنی) پیشنهاد شناسی براي تحلیل تقابلها و نقش آنروشی که در نظام نشانه
گر، مفاهیم مرتبط با امور تقابلی را که عموماً مفاهیم زوج هستند فهرست نماید تا به  میشود آن است که تحلیل

هاي  بنیانها و زیرساختهاي ایئولوژیکی متن دست یابد؛ اما ذکر این نکته ضروري است که  اصوالً امر متقابل، نشانه
یا، فعال و در اصطالح دینامیکی هستند که بدون بررسی چالشهاي روایی متن، شکل نمییابند. در حقیقت میتوان پو

اذعان داشت که عناصر متقابل در حیطۀ معنایی (اعم از زیرساخت و بطن یا روساخت واژه) عناصري هستند که به 
شناختی اعم از خُرد و کالن میتواند بکار سطوح نشانه  اند. نکتۀ دیگر آنکه عناصر تقابلیبافت یک اثر کامالً وابسته

رود؛ بعنوان مثال در مکتب رمانتیسم خواننده بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تقابل قدرت عقل (استدالل) 
و شهود (اشراق و دریافتهاي روحی) مواجه است و در عوض در مکتب دیگر مانند سورئالیسم تقابلها بصورت وسیعی 

میشوند، چراکه «بر این ایدئولوژي تکیه میکند که همۀ تقابلها ماهیتی صوري دارند و در نهاد آنها وحدتی   نفی
شناختی ؛ نک: بررسی نشانه 164شناسی، چندلر: ص  ژرف وجود دارد که باید آن را به ظهور برساند» (مبانی نشانه

اي و ساختاري را در  زاینرو میتوان تقابلهاي نشانه). ا11عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنا، حیاتی: ص  
ها، جمالت و ساختار نحوي، روایت و پیرنگ آن، کنشها، گفتگوها، شخصیتها و یا سبک و سیاق آثار مورد  واژه

بررسی قرار دارد. بنظر میرسد در متون عرفانی بررسی این ساختار تقابلی در نظام روایی یک اثر، زمینه را براي 
اي که باید به آن توجه داشت آنکه داللتهاي ضمنی در یک ساختار سترش معنا بسیار هموار میسازد. نکتهبسط و گ 

 روایی، مخاطب را به معانی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارجاع میدهد. 
 

 شناسی نشانه
درآمد. «سوسور با اي نهاد و بصورت یک رشتۀ مستقل و علمی  شناسی پا به عرصۀ تازهاز آغاز قرن بیستم، نشانه

در   3و گفتار  2ها در درون نظام، با تمایز نهادن میان زبان تأکید بر ویژگی دلبخواه بودن و قراردادي بودن نشانه
انتزاعی، خودسامان و منسجم که خصلتهاي اجتماعی و فرافردي نشانه هاي زبانی معتقد بود زبان، نظامی است 

رو: شناسی، گیردي و متنوع زبان در کالم گویندگانی مختلف است» (نشانهدارد، درحالیکه گفتار بازتاب عملی، ف
ها، قراردادها و... بندي ساختن آنها، تحلیل رمزگان، نظامها و ردهشناسی «روشی است درباره نشانه). نشانه22ص  

معنا مییابد» (پل   ها چه معنایی دارند، بلکه این است که چگونهشناسی این نیست که واژهنکتۀ اصلی در نشانه
). همزمان با فردینان دوسوسور، چارلز پیسر از فلسفۀ پراگماتیست آمریکایی طرح 40دومان، مک کوئیالن: ص  

 
۱.Semiotics. 
۲.Semiotics. 
۳.Langue. 



 145-164 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  152

نمود یا بازنمون: ابزاري که    -1ها سه جهتگیري را درنظر گرفت: «خویش را مدون ساخت. وي پیرامون نظام نشانه
چیزي که نشانه بر آن داللت   -3نچه به ذهن شنونده متبادر میشود.  تفسیر: آ -2چیزي را به ذهن متبادر میکند.  

شناختی پیرس در زبان عرفانی موالنا، میرباقري فرد  میکند که همان موضوع یا مصداق است» (بررسی الگوي نشانه
 ).135و نجفی: ص 

انواع نشانه نتیجه گرفت نشده در نشانههاي طرحبا دقت نظر در  نام نشانۀ شناسی پیرس، میتوان  با  وعی نشانه 
تصویري  و  نگارین  یا  دارد. «نشانۀ 1شمایلی  فارسی  در بالغت  رمز  با سویۀ  زیادي  بسیار  ارتباط  پیرس  نظر  در   ،

اي است که در آن رابطۀ میان دال و مدلول، براساس شباهت است؛ یعنی دال مشابه و همسان با شمایلی نشانه
هاي شمایلی، از دیگر ). از دیدگاه پیرس، نشانه136وي» (همان: ص  مدلول است مانند تصویر یک فرد و چهرة  

اند، فاقد معنا هستند؛  ها اهمیت بیشتري دارند. این واحدها در خارج از بافت و موقعیتی که در آن قرار گرفتهنشانه
اشد. «این اهمیت اي از معشوق بچراکه بعنوان مثال تنها در یک بافت از شعر عاشقانه است که ماه میتواند نشانه

تجربۀ  اصلی  عنصر  اینکه  به  توجه  با  است.  عرفانی، چشمگیرتر  تجربۀ  ویژگیهاي خاص  بسبب  عرفانی  متون  در 
عرفانی شبیه ادراك است، مبناي ادراك گونۀ تجربۀ عرفانی پی بردن به وحدت نامتمایز است» (عرفان و فلسفه،  

آورند که خود شیء اصلی  مشابه با ساختاري را بوجود می هاي شمایلی «ساختار ادراکی). نشانه297استیس: ص: 
هاي شمایلی است»  ها براي توصیف تجربیات عرفانی، نشانهمحرّك آن است. ازاینرو میتوان دریافت که بهترین نشانه

 ). 144(همان: ص 
 

 و غزل  2شناسیروایت
مؤلفهروایت «بر  و  شناسی  دارد  تأکید  متنی  درون  و  روایی  میهاي  فراهم  را  بتواند  ابزارهایی  پژوهشگر  تا  آورد 

فرآیندهاي مؤثر در تکوین و خوانش روایت را واکاوي کند. ارتباط میان وقایع ـ عناصر ـ روایت غیرتصادفی است» 
). ازاینرو «مخاطب ـ خواننده ـ مصدر تشخیص یا 18 -19: صص 3(درآمدي نقّادانه ـ زبانشناختی بر روایت، توالن

رتباط میان عناصر، وقایع و وضعیتهاي روایت است؛ یعنی امتیاز ویژة تعیین نسبتهاي منطقی و مّلی میان ایجاد ا
شده است. بنابراین روایت شده نیست بلکه ادراكعناصر روایت از آنِ مخاطب است و درنتیجه روایت از پیش تعیین

را در ج این مسئله، اهمیت خوانش  ریان تکوین روایت نشان میدهد» (تحلیل  طی فرآیند خوانش نمود مییابد. 
اي را دربر میگیرد و در  شناسی حیطۀ گسترده). روایت23ساختارهاي روایی غزلیات حافظ، مالمیر و احمدي: ص  

محدودة خود هرگونه روایت را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. غزل عرفانی از جمله قالبهایی است که برغم 
براي ابیات کوتاه و محدودیت ف بدلیل گستردگی دامنۀ معانی واژگان و اصطالحات، بستر مناسبی  ضاي روایی، 

روایت محسوب میشود و میتوان «معنا» را به نوعی در پیشبرد فضا و تغییر آن در ساختار روایی حائز اهمیت 
 دانست. 

 

 روایی در غزل 4میخانه بعنوان فضاي
هاي روزمره این دو واژه ضا» از «مکان» بپردازیم. در محاورهپیش از آغاز بحث الزم است به بررسی و تفکیک «ف
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 153/  ... اي و نقش آن در گسترش روایت در غزلشناسی واژگان و اصطالحات میخانهنشانه

 

عرصه پژوهشگران  میشوند.  برده  بکار  یکدیگر  جاي  به  جامعهاغلب  مانند  مختلف  یا  هاي  و  فالسفه  شناسان، 
بت اند. از نظر فالسفۀ جدید «مکان اشاره به موقعیتی ثاجغرافیدانان، تعاریف مختلفی از این فضا و مکان ارائه داده

پردازي ر.ك: فضاي روایت از شخصیت  Rossو    2013اي از حرکات است» ( دارد، درحالیکه فضا گویاي مجموعه
نظریه  به  نگاهی  خواننده؛  درك  موسوي تا  پساساختارگرایان،  و  ساختارگرایان  را  299نیا: ص  هاي  فضا  ازاینرو   .(

ته و ملموس آن. براساس نظر ساختگرایان فضا در یافمیتوان مفهومی ذهنی و انتزاعی دانست و مکان و بُعد عینیت
شناختی تعاریف مختلفی از فضا در دست گسترة معنایی روایت نقش اساسی را ایفا میکند. «در مطالعات روایت

است از جمله: حالت، احساس یا کیفیت نامحسوسی که بواسطۀ اثر هنري ایجاد میشود و ادراکی حسی یا فراحسی  
شت. نیز حالت ذهنی نویسنده که به خواننده منتقل میشود و غالباً برداشتی رمزي و غیرمعمول را بدنبال خواهد دا 

). ازاینرو فضا در یک روایت 155-156از وقایع معمول است» (بوطیقاي فضا در غزلهاي روایی عطار، سیدان: صص  
در این مقاله مدّ نظر است بعد    را میتوان داللتگري رمزي دانست که به نحو مؤثري سبب القاي معنی میشود. آنچه

با تکیه بر معانی رمزي  از مکان به فضا در ساختار روایی غزلیات عرفانی  عینی و ذهنی این موضوع یعنی گذر 
اي غزل عرفانی فارسی شناسی است که به نحو مؤثري در واژگان میخانهاي در قالب رویکرد نشانهاصطالحات میخانه

عرفان و تصوّف، نظام ارزشی و معیارهاي متعارف جامعه بصورت متفاوتی در شعر عرفانی سایه افکنده است. با شروع  
بویژه غزل، بروز و ظهور یافت. واژگانی که در چهارچوب عرف زبان و نظام ارزشی آن، بار معنایی منفی داشتند به  

ایی میان ارزشهاي موردپسند  ناگاه با رویکرد مثبت مورد توجه قرار گرفتند. در این دسته از اشعار، چالشی معن
اي از جملۀ مهمترین این چالشها بود  جامعه رخ داد و شرایطی متضاد را فراهم کرد. واژگان و اصطالحات میخانه

آفرینی بدست آوردند و در جریان نظام فرهنگی و سیاسی حاکم، بیکباره با رویکردي عرفانی که ناگاه معانی ارزش
هاي اصلی عرفان بویژه شعر عرفانی و غزل، مورد توجه قرار  قویت و بعنوان کلیدواژهگذاري در آنها تفرآیند ارزش

 گرفتند. در این گونه اشعار، معیارهاي ارزشی شاعر با معیارهاي مرسوم و متعارف جامعه، متفاوت است. 
ارزش تلقّی میشود. آمد، به نوعی نوشی و رفتن به میخانه و خرابات که در عرف، رفتاري ضدّارزشی بشمار میباده 

در این نوع از اشعار به نوعی با تغییر و جابجایی ارزشی مواجهیم و دایرة واژگانی مربوط به شریعت، از بار معنایی 
گیري فضا منفی برخوردارند اما نکتۀ قابل توجه آن است که میخانه و خرابات و دیر مغان و ساقی در فرآیند شکل

گیري از فضاي روایی به توسّع معنایی میپردازد تا این زشی مییابند و شاعر با بهرهبار دیگر معناي مثبت و وجهه ار
هاي  هاي ارزشی نظام حاکم (شریعت) قرار دهد و بار دیگر از این واژه کلمات را نخست در تضاد و تقابل با واژه

ها، معانی هستند بسوي ارائۀ همنفی، نظام معنایی مثبتی را به خوانندة متن ارائه دهد. در فضاي یک گفتمان، نشان
هاي ارزشی. در بسیاري موارد، ارزشها خود میتوانند فرآیندي گفتمانی را شکل دهند یا جریان تولید و تحوّل گونه

اي که در آن قرار دارد به طرح و پرورش ارزشهاي مختلف معنا را هدایت کنند. هر گفتمان به تناسب شرایط ویژه
از این منظر، سازي، جابجایی و تحوّل آن بسوي گفتمان به محلّ ثبت ارزش، تولید، دگرگونی، ویران  میپردازد. 

ارزشی جدید و متفاوت تبدیل میشود. در یک گفتمان، زمینۀ ظهور و بروز ارزشهاي مختلفی فراهم میشود. در 
ش و جایگاه عناصر در  زبان، ارزشها پیوسته جابجا، تبدیل و بازسازي میشوند. به عبارت دیگر، ارزشها براساس نق 

به و نسبتبافت تعیین میشوند. ازاینرو ارزش یک واژه در زبان، در فضاي اعتباري است که شکل و سامان مییابد  
د، در فضاي روایی یک شعر تبدیل به ضدّارزش اي که ارزش شمرده میشوتغییر مینماید. گاه واژهشرایط مختلف،  

آمدند، به عنصر ارزشی بدل میدهد و واژگانی که ضدّارزش بحساب می  میشود و گاه دقیقاً برعکس این قضیه رخ
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نهایت) در حال نوسان و تغییر  اي است که میتواند از میزان (صفر) تا (بی واژه ـ پدیده  شدند. بر این اساس نشانه ـ
 باشد. این چنین رابطۀ سیالی قادر است ارزشهاي معنایی جدیدي تولید نماید.

 
 یی و تغییر فضا از حقیقت به مجازگسترة دامنۀ معنا
 نظام ارزشی واژه

در بررسی نظام ارزشی یک گفتمان «با موضوع چند معنایی واژة ارزش مواجه هستیم» (تجزیه و تحلیل نشانه ـ 
ص   شعیري:  گفتمان،  جنبه10معناشناختی  میتواند  ارزش  زیبایی).  آیینی،  فرهنگی،  اخالقی، هاي  شناختی، 

بندي در نظام ارزشی گفتمان میتوان چند نوع را عنوان نمود که از  . داشته باشد. بلحاظ تقسیماجتماعی، آیینی و..
میان آنها نظام ارزشی «مرامی ـ اخالقی» در راستاي پژوهش حاضر، اهمیت بیشتري دارد: «در هر نظام مرامی، دو 

ست که داراي فایده باشد. اگر براي مفهوم بسیار مهم وجود دارد. ایدئال و دیگري، در این حالت، مرام ارزشی ا
دیگري همان جایگاه ارزشی را قائل باشیم که براي خود قائلیم و کنشهاي ما درجهت خدمت به همنوع و دفاع از 
ارزشی جمعی باشد، ما در نظام ارزشی مرامی قرار داریم. در این نظام، فرد (کنشگر)، براساس محور جانشینی نوعی 

ف مرام  با  که  را،  براساس محور ارزش  و سپس  میکند  انتخاب  دارد،  او هماهنگی  اجتماعی  باور  و  اخالق  و  ردي 
نشینی زبانی که همان فرآیند پویاي تحقق بخشیدن به آن است همۀ توانشهاي خود را بکار میگیرد. چنین  هم

 ). 62-63صص اي جمعی دارد» (همان: کنشی با توجه به ماهیت نظام مرامی، در خدمت یک ایدئال است و فایده
بدون تردید میخانه در پدیدارهاي عرفانی تنها مکانی مادي براي مستی نیست، چراکه در تجارب عرفانی و کشف  
و شهود روحی تنها با مکان و هندسۀ فیزیکی آن مواجه نیستیم. در جریان وقوع رخداد و شهود عرفانی «فضا»  

دارد. در حصول تجربیات عرفانی چند نوع مکان و فضا را میتوان یعنی مکان رمزي رخداد آن حالت بسیار اهمیت 
المکان   - 2«مکان» رخداد واقعۀ عرفانی که بُعد فیزیکی است مانند خانقاه، خرابات، میکده و...    -1مدّنظر قرار داد:  

و با یک    کننده تجربه از زمان و مکان جدا میشودکه عالم غیب است. «در مواجهه با رخدادهاي عرفانی، ادراك
این حالت عارف در عوالم معنوي   ). در64فوالدي: ص  زبان عرفان،  رد» ( ناپذیر پیوند میخوالزمان و المکان وصف

قرار دارد و فضا براي او حالتی از تجربۀ روحانی و ملکوتی است. ازاینرو عارف پس از درك و دریافت تجارب، با  
هاي ادراکی  » این پدیده را توصیف میکند و «گونه1زي غایببرگشت دوباره به حالت خودآگاهی به کمک «حاضرسا

ترین نقطۀ میدان حضور را فرامیخواهد و آنها را در حاِل زمانی و مکانی خود قرار میدهد» شده به دوردسترانده
ناگفتهگر عرفانی در پی بیان شهود تجربی خویش برمی ). هنگامی که تجربه108(همان: ص   از عالم  آید،  هایی 

شده را به زبان نمادین و مجازي در قالب رمز بیان میکند. «رمز عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب مشاهده
رمز و داستانهاي رمزي در ید، داللت میکند» ( و عبارتی است که بر معنی و مفهومی وراي آنچه ظاهر آن مینما

ه روایتگر مشاهده میکند از پدیدارهاي معنوي و ناب ). در یک تجربۀ عرفانی، آنچ4پورنامداریان: ص  ادب فارسی،  
هاي صوفیانه و نیز نوع  ها و داستانهاي پیامبران و رؤیاها و واقعهاي از اسطورهعرفانی نشئت میگیرد. «بخش عمده

در خاصی از تمثیل را میتوان داستان رمزي نامید. بسیاري از آثار ابن سینا و شیخ اشراق جزو این آثار است. آنچه 
نشانه بنظر میرسد،  این داستانها  بیشتر  اول در  و مکانها و حوادث نگاه  امور است، شخصیتها  نبودن  واقعی  هاي 

تجربه بگونه با  که  میشوند  توصیف  و  مطرح  (همان: صص  اي  نمیخواند»  واقعی  و  عادي  ازاینرو 268-269اي   .(
مزي از فضا و مکان و متعلقات یک پدیدة مادي ها در راستاي مطرح نمودن مفاهیم رگیري از زبان و نشانهبهره

 
 ».اصطالح از کتاب «تجربه و تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان1
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مانند میخانه، میکده، خرابات، ساقی، می، باده و... جزو این شگردهاست که به توصیف نوع خاصی از فضاي عرفانی  
در جریان پدیدارهاي روحی منتهی میگردد. در میخانه بعنوان فضاي معنوي در ادبیات عرفانی، معنا به یک سطح 

آسانی صورت نمیگیرد. ازاینرو حرکت از معناي  هاي معنایی هم بهود و منحصر نمیشود و تفسیر الیهو یک بُعد محد
هاي رمزي، توسع معنا را بدنبال دارد. بعنوان نمونه «بایزید» در بیان یکی حقیقی به معناي مجازي به کمک نشانه

پروردگار خیمه زده است. عرش را میتوان آورد که در مقام عرش از تجارب عرفانی خود از حالتی سخن بمیان می
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 مشاهدة ازلیت و مستی بر حُسن ابدیت، دعوي ربوبیت از آن مستی 

 ). 86ات، بقلی شیرازي: ص بیرون آید» (شرح شطحی
 

 عناصر روایی
 مکان (میخانه، خرابات، دیرمغان و...) 

اي رمزي در مکتب عرفان در ادبیات عرفانی میخانه و خرابات یکی از اصطالحات پرکاربرد است که به نوعی به نشانه 
لغوي خود بکار میرفت، حتی در بین بَدَل گردید. ظاهراً تا قبل از سنایی ـ میخانه و خرابات ـ به معنی واقعی و  

اثر کم که به نوعی قدیمیترین کتاب فارسی تصوف است،   المحجوبکشفنظیرش  عرفا و متصوّفه، هجویري در 
ان بطور قطع و یقین گفت خرابات را در معنی واقعی آن بکار برده است. اما آنچه مسلم است این است که نمیتو

ولی «به گواهی آثار و مکتوبات ادبی صطلحات عرفانی ادبیات صوفیه شده است  ها از چه زمانی جزو مکه این واژه
آید که این کاربرد از آثار سنایی شروع شده باشد چراکه سنایی پیشرو بزرگانی است که عرفان  در گذر زمان برمی

کتاب در  (همانجا).  کردند»  فارسی  ادبیات  گسترة  وارد  دیدگاه  و  مکتب  نوعی  معنی  به  را  تصوف  «فرهنگ   و 
اصطالحات عرفانی» آمده است: «میخانه، باطن عارف کامل است که در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار باشد، 

). درخصوص واژة خرابات نیز 752به معنی عالم الهوت نیز آمده است» (فرهنگ اصطالحات عرفانی، سجادي: ص
ملۀ محرّمات است، میفروشان و سبوکشان در چنین آمده است: «چون میفروشی و میگساري در شرع اسالم از ج

اند. برخی دیگر نیز آن را شکل دیگر هاي متروك به این کار مشغول میشدهها و خرابه خارج از شهرها، در ویرانه 
اند؛ اما در ادب عرفانی عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و خورآباد یعنی محلّ خوردن و نوشیدن دانسته

). 342اختیار صادر شود» (همان: ص  مانی. خراباتی مرد کاملی است که از او معارف الهی بیفانی شدن وجود جس
میخانه براي عارف محل وقوع تجربه است. فضایی که در آن عارف میتواند تجربیات شهودي خویش را بدست آورد 

گرفتار میان عدم و هستی   و گاه از فضاي این رخدادها در قالب «سکان» یاد کند. عطار خرابات را وجود انسانِ
 خویشی و گمگشتگی از آن برداشت میکند:میداند و در حقیقت تجربۀ بی

ــرد ک ــوان  ــت ن ــا  ــن ف ــی  ب ــات  ــراب خ ــزم   ع
بـه خرابـات  عـدم  نـه  ــت  اســ نـه وجود   چون 
ــجــا آن کــه  مــبــاش  گــدا  و  مــبــاش  ــاه   شــ
ــات  ـخراب راه  ــت  اســ ـبـیـخودي  و  ــدن  شــ  ـگم 

 

کرد  نتوان  صفا  بی  درد  یک  به   دست 
یک   این  کردالجرم  نتوان  جدا  آن   از 

کرد نتوان  گدا  و  شه  نشان   هیچ 
کرد نتوان  فنا  جز  راه  این   توشۀ 

 )161(دیوان عطار: ص                              
 حافظ نیز در مطلع غزلی میگوید: 
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مـیـبـیـنـیــم  خــدا  نـور  مـغــان  ــات  خـراب  در 
 

میبینیم   کجا  ز  نوري  چه  که  بین  عجب   این 
 ) 480(دیوان حافظ: ص                              

رجایی در «فرهنگ اشعار حافظ» خرابات را اینگونه معنا نموده است: «خرابات در لغت به معنی میخانه و قمارخانه  
و جاي زنان بدکار آمده است... ممکن است خرابات خورآباد بوده و با خورشید و مهرپرستی رابطه داشته باشد» 

به حافظ مشخص است آن است که در مسلک  ). اما آنچه راجع175نگ اشعار حافظ، رجایی بخارایی: ص  (فره
عرفانی وي نیز خرابات و میکده، محلّ تجلّی انوار الهی و کسب شهودي تجارب عرفانی است و یا در این بیت از 

 اهللا ولی: شاه نعمت
خــراب  و  مســـــت  فــنــا  خــرابــات   در 

 
می  ساقی  شدم همدم   خواران 

 )547اهللا ولی: ص (دیوان شاه نعمت             
اهللا نیز، خرابات را محل عرفانی براي فناي سالک از خویشتن خویش میبیند که در آن عارف واصل با شاه نعمت

از منظر نشانه شناسی همانگونه که گفته شد، این مکانها در ساختار مشاهده جمال حضرت حق، فانی میگردد. 
اي انهاي رمزي هستند که «فاعلِ تجربه با ذکر آن، مکان یا فضاي دیگري را اداره میکند» (مقدمهروایی شعر، مک

لهاي یادشده نشان میدهد که مؤلفۀ «مکان» ). تأمل در ساختار روایی غز59بر معناشناسی زبانشناختی، النیز: ص  
میباشد و در ساختار روایی تأثیري ندارد. یعنی «میکده»، «خرابات»، «دیر مغان» و.... به خودي خود حائز اهمیت ن
اي شده) را از فضاي عرفانی و نشانهتعیینآنچه که این مکانهاي فیزیکی (با هندسه و معماري مشخص و ازپیش 

 دور میسازد، عارفی است که بعنوان یک کنشگر (فاعل) در بطن روایت حضور دارد:
کــار مـرا  افـتــاد  مـیـکــده  ــا  ب ــومـعــه  صــ  از 

 
و  می  ننشستم میدادم  می  بی  و   خوردم 

 )392(دیوان اشعار، عطار: ص                     
 

 
ترین شکل با وجود  اي، در سادهنوشی و اصطالحات میخانههاي مربوط به بادهازاینرو فضاي روایت به کمک رمزواژه

 میگوید:عارف است که معنا مییابد؛ شیخ محمود شبستري در توصیف و تعریف این امر 
اســـــت ــراب  خ ــدر  ان ــراب  خ ــی  ــات ــراب  خ

 
است  سراب  عالم  او  صحراي  در   که 

 ) 86(گلشن راز: ص                                     
در این معنا که براي خراباتی شدن سالکی الزم است که از صفات بشري محو شود و مقتضیات رفتار و منش مادي  

در   ازاینرو  گردد.  دور  او  نشانهو جسمانی  به  نظام  را  متفاوتی  معناي  آن  متعلقات  و  «میخانه»  رمزگان  شناسی، 
به خوانندة ناآشنا القا مینماید؛ بنابراین مکانها در یک نظام روایی اي که با این مکان آشنا میباشد، نسبتخواننده

شده از آنان مؤثر  برداشتشده نیستند و حتی فرهنگها و آداب و سُنَن مختلف بر معانی رمزي  همواره از قبل تعیین
هاي خویش بکار  است؛ بعنوان مثال عطار در برخی اشعار خود ترکیب تشبیهی «میکدة فقر» را در بیان دیدگاه

 برده است:
ــد شــ ــاش  لّ ـق و  س  ـل ـف ـم مــا  ر  ـی ـپ ر  دـگ ــار   ب
ــوخــت  بسـ دعوي  خرقــۀ  یــافــت  فقر   میکــدة 

 

شد  اوباش  رهزن  مغان  دیر  بن   در 
فا جهان  دو  در  کفر  به  ایمان  ره  شد در   ش 

 ) 200(دیوان اشعار عطار: ص                         
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اي که از تر میشود؛ بگونهاي «میکدة فقر» گستردهچنانکه مشخص است روایت در این ابیات به کمک نظام نشانه
فضاي یکسان «میکده» با تعابیر مختلف و مقاصد گوناگون یاد شده است. این دگرگونی و تغییر در فضا به نوعی  

 ب دستیابی به معانی بیشتر میشود:سب
ار  ات و قـم در خراـب اـن ــتی پیشــــه گیر   میپرسـ

 
باش   دردیخوار  و  رند  و  و مست  قلّاش  و   کمزن 

 )311(دیوان اشعار سنایی: ص                    
فرآیند گذر از مسجد به میخانه یعنی تغییر و دگرگونی ناشی از آن، سبب ایجاد فضاي مخالف یا فضاي دیگر و 

 گسترة معنایی میشود که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت.
 

 شخصیتهاي روایی (ساقی، مغبچه و ... )
اي شکل میگیرد، آن است که یکی از ویژگیهاي فضاي روایی در غزلیات عرفانی که با کمک اصطالحات میخانه

(فاعالن) گره خورده است. در این نوع روایتها، غالب این فضاها، به نحوي با اهداف شخصیتها و بینش کنشگران  
اي ترسیم شده است. افراد و ساکنان شرایط اجتماعی زمان و مکان و سیماي ریا و زهد ریاآلود زمان به نحو شایسته

میخانه، با عنوان ناقدان اجتماعی و مصلحان جامعه، از مشکالت جامعه به نوعی پرده برمیدارند. «ساقی» در ادبیات 
انی در معانی متعدد اطالق میشود: «گاه کنایه از فیاض مطلق و گاه استعاره از مرشد کامل است؛ همچنین عرف

). 452سجادي: ص  فرهنگ اصطالحات عرفانی،  اند که مراد از ساقی، ذات به اعتبار حُبّ ظهور و اظهار است» ( گفته
این تقابل به نوعی در طرز کردار و هر دو مشخص   در تفکر خراباتیان و اهل میکده، ساقی از پیر ریایی برتر است و

 است، ازاینرو است که حافظ میگوید:
ا د پیر ـم ه آـم اـن ــوي میـخ د سـ ـــج  دوش از مسـ

 
ما  تدبیر  این  از  بعد  طریقت  یاران   چیست 

 ) 10(دیوان حافظ: ص                                 
 کنندة اوضاع اجتماعی نابسامان است: ساقی ترسیم

ـتو  ـگـبري  ــه  ن زاـنکــه  ـگر  ـــکن  بشـ ـهوا  ــاـقوس   ن
ــد  ــای ب ــی  کســ راه  در  ــا  م درد  ــکــش   دردی
ده  اـن ــتی خود ـم ــتوري در هسـ د و مسـ  تو زاـه

 

ترسایی   نه  زانکه  گر  بگسل  ریا   زنّار 
رسوایی  به  داده  جان  سربازان  چو  هست   کو 
آیی  ما  محرم  کی  تو  نگردي  نیست   تا 

 )692(دیوان اشعار عطار: ص                      
بگونهفضا این گونه غزلیات  نقد تمامی اهل ي روایی در  به  اي است که پیر، رند خرابات، ساقی، و شاهد زیبارو 

شریعت میپردازند؛ البته دگرگونی و تحول این شخصیتها و عبور و گذر آنان از شریعت به طریقت در اینگونه اشعار 
ابد نمیتواند در یک جوي برود زیرا زاهد میکوشد با آورد. «آب عارف با زاهد و عزمینۀ روایت «نقد» را فراهم می

ترك دنیا و عبادت حقتعالی به بهشت و حور و قصور برسد و عابد با بندگی حق تعالی دنیا و آخرت را میجوید» 
). در ساختار روایی ـ معنایی اینگونه غزلیات «به حاشیه بردن غیر» اهمیت 203-204(فلسفۀ عرفان، یثربی: صص  

عی در این نمونه از اشعار اغلب زاهد، صوفی، محتسب، فقیه، عابد، ناصح و... است که به کمک تقابل میان دارد. مدّ
آنها با ساقی، شاهد، خمّار و... یک هدف مشخص وجود دارد: تغییر پایگاه و جایگاه این دو دسته شاعر با توصیف  

میگذرد و به فضایی سرشار از یکرنگی، پاکبازي،  نشین در حقیقت از فضاي آلوده و تیمار جامعه  شخصیتهاي میخانه
اي همچون مستی با تخریب مسجد هاي موجود در ارزشهاي میخانهحقیقت و عشق دست مییابد؛ در حقیقت نشانه

ریاآلود و درنظر گرفتن فضاي قلندري و رندي به تغییر جایگاه و پایگاه اجتماعی شخصیتها در فضاي روایی غزل  
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ز شخصیت  عناصر  میپردازد.  نقش  ساختن  برجسته  براي  روایت،  همنشینی  محور  در  مسجدنشین  عابد  و  اهد 
دارد؛ چراکه زاهد در دنیاي خویش است و از فضاي روحانی و عرفانی میخانۀ غزل   اي، کنشی را برعهدهمیخانه

میتوان یافت عرفانی بیخبر. دگرگونی وضعیت را اغلب در ساختارهاي تقابلی در آیینهاي باطنی و اساطیري نیز  
 ). ازاینرو سنایی میگوید: 244(ر.ك: تصوف و ادبیات تصوف، برتلس: ص 

زد  ــدر  ــنـ ــلـ قـ ره  ــرا  مـ ــعشـــــوق   مـ
داري  ــن  دیـ و  صـــــالح  ــت  رفـ ــه   گـ
ایــمــان  در  کــفــر  و  زهــد  در   رنــدي 

 

زد   اندر  آتش  جانم  به  راه   زان 
زد  لنگر  مقامران  راه   گه 
زد  شر  در  خیر  و  نور  در   ظلمت 

 )135(دیوان اشعار سنایی: ص                    
اغیـار در حجـاب  ز  ــد گنـاه   می خور کـه صــ

 
کنند   ریا  و  روي  به  که  طاعتی  ز   بهتر 

 ) 7(دیوان اشعار حافظ: ص                            
آنان در خدمت   اهدافی هستند که کنش  به  از غزلیات کنشگران در پی دستیابی  این دسته  خودخواهیشان در 

نیست؛ بلکه در دفاع از ارزشی است که هرچقدر خالف شرع و نابجا مینماید اما براي جامعه مفید است. کنشگران 
هاي خودمحوري را پشت سر میگذارند  هاي معناشناسانه، با مطرح ساختن «دیگري»، مرزها و حیطهبعنوان نشانه

ها به این طریق در ساختار روایت سبب گسترش معنا د. نشانهو در خدمت جریانی باالتر و «فراخود» قرار میگیرن
میشوند. «فراارزش آن چیزي است که بنیانهاي نظام ارزشی گفتمان بر آن استوار است» (تجزیه و تحلیل نشانه ـ 

 ).199معناشناختی گفتمان، شعیري: ص 
 

 انی اي در غزل عرفمبانی فلسفی و اندیشۀ ضمنی در چهارچوب اصطالحات میخانه
اي بعنوان نشانه در متن حادث میشوند و از زندگی اجتماعی، فرهنگی و اوضاع و شرایط سیاسی اصطالحات میخانه

و روزگار شاعر یا هنرمند حکایت دارند و از این راه کسبِ «داللت» کرده و معنادار میشوند. تقابل موجود در ادبیات 
ان به این موضوع بود که میتوان آن را در محورهاي ذیل  عرفانی میان طریقت و شریعت، حاصل نگرش خاص عارف

 مورد بررسی قرار داد؛ تقابلی که در نظام روایی شعر بویژه غزل عرفانی سبب بسط و گسترش معنا میشود.
 

 عرفان بعنوان پایه و مایۀ تقابل و نقد شرایط موجود
گرایشهاي خاص سوق میدهد. شاعر در توصیف نظام بینی و  باورهاي دینی شاعران عارف آنان را بسمت جهان

اي دار کردن «می» و متعلقات آن در مقابل «ریا» و «زهد» دارد؛ بگونهاش، سعی در نشانهفکري خویش و اندیشه
هاي زیرین و داللتهاي پنهان و ضمنی اشعار ها و دستیابی به آنها، مخاطب را به الیه که کشف این نظام و نشانه 

 ها در تقابل با ظاهر شریعت و بسیار پرکاربرد بوده است.زد. این نشانهرهنمون سا
اي عرفانی باید به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر توجه نمود. تصوف بعنوان یک پدیدة فرهنگی،  در غزل میخانه

لوده به گیري علیه شریعت آ سیاسی و اجتماعی از دوران سنایی به بعد به نوعی بصورت آشکارا و علنی به جبهه
تزویر پرداخت و حتی به تصوّف خانقاهی که وابسته به سالطین و حکّام بود نیز تاخت؛ چراکه تصوّف خانقاهی نیز 
با ادعاي پرهیز از لذائذ دنیوي، عمالً وابسته به سیاستهاي حاکمان وقت بود. ازاینرو شاعرانی چون سنایی، عطار، و 

اند. بنابراین نتقادي خویش را به دنیاطلبی صوفیان ظاهرفریب نشان دادههاي مختلف اساساً رویکرد احافظ با نشانه 
هاي «قطب مغلوب» هاي «قطب غالب» در جامعه و ترویج نشانهعرفان حقیقی به تخریب و ویران ساختن نشانه
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سیاسی دهندة شرایط و نظام اجتماعی ـ  میپردازند. در این کشف معنایی، واژگان به میزان بسیار زیادي انعکاس
عصر شاعر خواهند بود؛ بعنوان نمونه زمانی که حافظ به انتقاد تند و گزنده از شرایط اجتماع خویش میپردازد، در 

 هاي واژگانی هستند که روایت را گسترش و معنا را افزایش میدهند:حقیقت این نشانه
ـبـخش  خــار  ــه  ب ـمرـقع  و  ـبـچـین  ـگـلی  ــوـفی   صـ

 
بخش   خوشگوار  می  به  را  خشک  زهد   وین 

 )275(دیوان حافظ: ص                             
هاي انتزاعی و درونی بر جریان روایت غلبه میکند و روایتگر تحول درونی سالک میشود؛  در اینگونه ابیات نشانه

تحوّلی که در آن صفاي باطن اهمیت دارد. حضور «معشوق» و یا «شاهد» و «ساقی» که سالک را در این جریان  
هاي کالم در روایت است. از این روست که ، در حقیقت محصول تقویت بُعد عاطفی و درونی نشانهیاري میسازد

 «ساقی» بر «پیر» برتري داده میشود:
ا اده بگردان ســــاقـی ـب ا  د از کـج ا پـن  من از کـج
 بر دسـت من نِه جام جان اي دسـتگیر عاشـقان

 

جان  جام  ساقیاآن  جان  بر  برریز  را   افزاي 
لب   از  پیشدور  ساقیابیگانگان  پنهان   آر 

 )9(کلیات شمس: غ                                  
 است:اي نه تنها حرام نیست، بلکه نوشیدن آن عین صواب از ینرو چنین باده

ــت اســ حــالل  ــدر  ان حــالل  حــق  ــراب   شــ
 

محرّم  نَبوَد  خدا  خُنب   می 
 ) 1500(همان: غ                                    

 اي رمزي، سالوس و ریاي خانقاهیان و اهل زهد را افشا میسازد:«باده» و «می» و «میخانه» است که در قالب نشانه
جــامــی ــیــن  نشـــ خــرابــاتــیــان   بــا 

 
طاماتی   صوفیان  از   بگسل 

 ) 321(کلیات اشعار جامی: ص                      
ــرح   ـکسشـ مــه  ـه ــد  ــدان ن ــات  راب ـخ ــرار   اسـ

 
مسئله  این  کند  حل  مغان  پیر  مگر   ها هم 

 )44(همان: ص                                        
ــرد  ــب ب ــت  ــق ــری ط آب  ــرا  م ــد  زه ــۀ  ــرق  خ

 
بسوخت   میخانه  آتش  مرا  عقل   خانۀ 

 )68(دیوان حافظ: ص                               
ــت اســـ خــرابــات  در  ــق  عشـــ  خــانــۀ 

 
کند   کار  چه  او  در   نیکنامی 

 )245(کلیات سعدي: ص                          
 ساختار تقابلی 

روایت ویژهساختگرایان  توجه  زبانشناسی  منظر  از  تقابلی  ساختار  مسئلۀ  به  که  شناس  جایی  تا  داشتند؛  اي 
). 150شناسی، بارت: ص (عناصر نشانه«اساسیترین مفهوم نزد ساختگرایان را میتوان بحث تقابلهاي دوگانه دانست»  

شناسی «زبان نظام شناسان نیز درك و دریافت نمود. از منظر علم نشانهارزش ساختار تقابلی را میتوان نزد نشانه
اي در تقابل با نشانۀ دیگر قرار گیري آن میشود و زمانی که نشانهها باعث شکلتفاوتهاست که تقابل اجزاء و نشانه 

و    هاي تقابلینظامی کلی است. او بخصوص بر تمایز پیدا میکند. تکیۀ سوسور بر روابط تقابلی درون  میگیرد، معنا
ها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانه، اصل بر تقابلهاي دوتایی گذاشته میشود؛ مثل روبنا ـ سَلبی میان نشانه

(نشانه کاربردي، سجودي: ص  زیربنا»  توجه88شناسی  از سوسور  نشانه  ). پس  در  تقابل  یافت.  به  ادامه  شناسی 
شناسی، تقابلهاي دوگانه را بعنوان ساختارهاي بنیادین متن درنظر گرفتند و به تحلیل  «پیروان سوسور در نشانه
ها در متن پرداختند؛ مثالً استروس و گریماس برخی عناصر متقابل را بعنوان ساختار کارکردهاي معنایی تقابل
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هاي نامتغیر ذهن انسان نام برد که فراتر از مرزهاي  استروس از تقابلهاي دوتایی بعنوان جنبه روایت مطرح کردند؛
فرهنگی عمل میکند؛ یعنی ذهن انسان جهان را براساس تقابل میشناسد و ساختارهاي متقابل نه ذاتی اشیا و 

قابل دوتایی محدود کرد: فاعل ـ ها که براساس ساختۀ ذهن ماست. گریماس ساختار تمام روایتها را به سه تپدیده
شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار رسان ـ بازدارنده» (بررسی نشانهمفعول، فرستنده ـ گیرنده و یاري 

 ).9موالنا، حیاتی: ص  
پردازي دارد. در ساختار تغزلی شعر عرفانی، ساختارهاي تقابلی نقش اساسی در گسترش معنا در روایت و روایت

«مسجد، خانقاه، صومعه» و «میکده و خرابات»/ «پیر» و «ساقی» و امثال آن وجود دارد. پیري که در مسجد  بین
 نشین قرار میگیرد: و خانقاه است در غزل عرفانی مقابل رندان و قلندران میکده

ــهــاد  ن خــمــار  ــه  ب روي  دگــر  ــار  ب مــا  ــیــر   پ
 

نهاد  کفار  خط  بر  سر  و  برزد  دین  به   خط 
 )120(دیوان عطار: ص                              

 تقابل میان «میکده» و «صومعه» در این بیت از حافظ قابل توجه است: 
کــن ارغــوانــی  چــهــره  و  مــیــکــده  ــه  ب  بــیــا 

 
سیاهکارانند   کانجا  صومعه  به   مرو 

 )195(دیوان حافظ: ص                             
عرفانی، تقابل عناصر تصوف و تزویر اهل زمانه و زهد ظاهري با مظاهر مهمترین محورهاي تقابل معانی در غزل  

اي است که با آن به جنگ ریا و تظاهري میروند  نوشی است. «سخن از شراب و شرابخواري وسیلهپرستی و میمی
اجتماعیش عیب نمود  و  انسان  برزخی  مقام  انکار  و عیبکه خاستگاهش  است» پوشی خویش  دیگران  از  جویی 

). تأمل در ساختار اینگونه ابیات نشان میدهد مؤلفۀ تقابل به خودي خود  17شدة لب دریا، پورنامداریان: ص  (گم 
داراي اهمیت و تأثیر چندانی در گسترش معنا در ساختار روایی نیست، بلکه آنچه میکده و خرابات را در کنار 

نشانۀ کنشی یعنی کنشگر است که فضاي    مسجد و دیر و صومعه برجسته میسازد، حضور فعّال و نقش مهم حضور
 روایت را تحت تأثیر قرار میدهد:

ن ـم یــار  ـت اـخ ــات  راب ـخ ن  ـم کــار  تــاد  اـف راب   ـخ
ــاـتم  ـخراب تــار  ـگرـف ـمیــداـنم  ـن ره  ــجــد  مسـ ــه   ب
ــینی  زَد با من که ننش ــِ  تو گر جویاي تمکینی س

 

خراباتم   یار  آن  از  من  یار  است   خراباتی 
خراباتم  کار  در  که  نمیدانم  کاري  این   جز 

خراباتم که   طلبکار  بینی  مسجدم  در   گر 
 )220اي: ص (کلیات اوحدي مراغه               

نماهاي ظاهري و روي آوردن به میخانه را زیبایی ضمن نهیب زدن به خویش، پرهیز از صوفیجامی در بیتی به
 مورد تأکید قرار میدهد:

جــامــی ــیــن  نشـــ خــرابــاتــیــان   بــا 
 

طاماتی   صوفیان  از   بگسل 
 )321(کلیات جامی: ص                            

 سعدي نیز «خانۀ خرابات» را در مقابل مظاهر زهد قرار میدهد:
ــات  ــرابـ خـ از  ــد  درآمـ  ســـــرمســـــت 
زهـــد  خـــرقـــۀ  فـــکـــنـــده  خـــاك   بـــر 

 

مناجات   در  خراب  عقل   با 
طامات  لباس  در  زده  آتش   و 

 )28(کلیات سعدي: ص                             
روایی این ابیات، تقابل مسجد و میخانه یا خرابات و مظاهر زهد و تقوا در حقیقت تقابلی از زاهد و صوفی در فضاي  

با واژهآورد. در نظام نشانهرا بمیان می از تقابل آن  آید و در اصل هاي دیگر بدست میشناسی «معناي هر واژه 
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).  167شناسی، چندلر: ص  اي است» (مبانی نشانهنشانهپذیري مفاهیم در گرو تقابل آنها با دیگر اجزاي نظام  تعریف
اي بکار رفته، تقابلهاي دینامیک و پویایی را ایجاد نموده است که اي که در حوزة اصطالحات میخانهعناصر نشانه

کم متن  روایی  چالشهاي  آنها  بی بدون  یا  اندیشهاثر  و  باورها  از  دورنمایی  میشود.  عارفانه، اثر  و  صوفیانه  هاي 
کنندة این اندیشه و فرض است که در این دسته از اشعار آنچه با عنوان «می»، «میکده»، «خرابات» و... تداعی

 مطرح میشود در حقیقت تعریضی به خرقه، تسبیح، طیلسان و سجادة اهل زهد است:
ــد شــ خـون  دلـم  ــان  طـیـلســ و  خـرقــه   ز 

 
همیجویم  کلیسیا  و   زنّار 

 )256وان عطار: ص (دی                              
درحقیقت ردّ مظاهر شریعت و اهل زهد، سبب دگرگونی فضاي روایت و حرکت، انتقال و گذر از یک فضا به فضاي  
دیگر شده است. در اغلب این موارد فضاي جدید در تقابل با فضاي دیگر و شخصیتها کنشگران آن در قالب (ساقی)،  

ثر فرایند تغییر اندیشه و دیدگاهشان، با روي آوردن به میخانه، دل و (مغبچه) و ساکنان آنجا در طرح روایتی در ا
دین و جان در راه عشق میبازند. این دگرگونی که معموالً با تحوّل درونی کنشگران همراه میشود، در غالب غزلیات 

ز زهد و عبادت اي مشاهده میگردد؛ غزلیاتی که در آنها کنشگر، ره میخانه را بر مسجد ترجیح میدهد و امیخانه
 رویگردان میشود: 

ه می ــنگـاـن ت شـ ـب آن  ه  دوش  پیمـاـن ه  ـب  داد 
 

کرد  زنجیرکشانم  تبخانه  به  کعبه   وز 
 ) 158(همان: ص                                      

خواهد گسترة روایت در این غزلها، با گذشتن از فضاهاي مقدس و زاهدانه به میخانه، در صف قلندران و رندان جاي  
 گرفت و روایت تا نزدیک شدن حیطۀ کنشگر به زندگی در میان مردم امتداد خواهد داشت:

ــیـد  در کران کشـ اـن ــجـد  و ز مسـ د  آـم  دوش 
بتـاخـت ک  ه ـت ـب بکرد و گرد جهـانم  ــتم   مسـ

 

کشید   دُردیکشان  صف  در  و  گرفت   مویم 
کشید  خاکدان  هر  خواري  خوار  نفس   تا 

 ) 310همان: ص (                                      
 این تقابل چنانکه گفته شد در راستاي دیدگاه منفی به زهد ریاآلود است:

ــاده ودب ـب ـن ی  ــاـی ری و  روي  او  در  کــه  وشـــی   ـن
 

ــاده  ودب ـب ـن ی  ــاـی ری و  روي  او  در  کــه  وشـــی   ـن
 

اوضاع، به اند دراثر دگرگونی شرایط و  در ساختار روایی اینگونه غزلیات، کنشگران که در آغاز گویا اهل مسجد بوده
اند. توجه به نام و ننگ و آبرو، از موضع اولیۀ خود دور شده و مستی را به هوشیاري ترجیح دادهدالیل گوناگون بی

 همین مسئله سرآغاز دست یافتن به معنایی تازه یعنی وصل دوست است:
ب  ـــی ــراب مســـت و ز منظور بینصـ  قوم از شـ

 
را   شراب  نخواهم  چنانکه  ازو  مست   می 

 ) 414(کلیات سعدي: ص                             
هاي دینی و گاهی در بیان اصول روایتهاي عرفانی خالی از تناقض و تضاد نیستند. این تناقض گاهی در بیان تجربه

اي از تضادها و تناقضها هستی و جریان مییابد، عرفان نیز بعنوان جهانی در چرخه واقعیت رخ میدهد. اگر زندگی این
شناسی دینی مسجد مکانی است جهانی در این چرخۀ رازآمیز قرار میگیرد. ازاینرو بلحاظ نشانهیست اینبخشی از ز

 که در آن حضور امر مقدس احساس میشود. 
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 گیري نتیجه
هایی چندالیه هستند که با توجه به ساختار روایت و بافت هاي موجود در متون عرفانی، نشانه بسیاري از نشانه

داللتهاي گوناگون میپذیرند. از سوي دیگر روایتهاي عرفانی محمل بسیار مناسبی براي بیان شرایط متن، معنا و  
اي براي آگاهی و مکانی براي سیاسی و اجتماعی عصر شاعران و هنرمندان هستند. «میخانه» براي سالک مقدمه

اي عرفانی، مسجد، کلیسا، دیر و  قدم گذاشتن در طریقت و در نهایت مایۀ رسیدن به معشوق است. در نظام نشانه
هایی هستند که در ساختار و معنا با میخانه که محلّ تجربۀ امر قدسی و تجربۀ دینی حقیقی است،  معبد نشانه

هاي موجود در غزل عرفانی در حیطۀ مصطلحاتی فرق داشته و کارکرد ضدّارزشی در غزل عرفانی ایفا میکند. نشانه
هایی هستند که در فرایند تولید و ، «دیر مغان»، «باده»، «می» و «مستی» نشانهمانند «ساقی»، «پیر خرابات»

ها که در قالب تفسیر معنا و شرح شرایط جامعۀ ایران و نیز انتقاد از زهد ریاآلود، بسیار مؤثر هستند. این نشانه
ردهاي روایی را آسانتر اي رایج هستند، درك متن و حصول کارکرمزپردازي در پردازش روایتهاي عرفانی، شیوه

 خواهند ساخت.
 

 مشارکت نویسندگان 
آزاد اسالمی دوره دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  رساله  این مقاله از  

طراح  ه را بر عهده داشته و  رسالراهنمایی این  آقاي دکتر محمدعلی آتش سودا  استخراج شده است.    واحد فسا
ها و ردآوري دادهگبعنوان پژوهشگر این رساله در    سرکار خانم مریم کوشکی جهرمیاند.  اصلی این مطالعه بوده

ها و نیز با کمک به تجزیه و تحلیل داده  سیدمحسن ساجدي رادي دکتر  اند. آقاتنظیم متن نهایی نقش داشته
ایفا کردند.  نقش  راهنماییهاي تخصصی، را  این پژوهش  ت   مشاور  نهایت تحلیل محتواي مقاله حاصل  ش و الدر 

 .پژوهشگر بوده است  سه مشارکت هر
 

 تشکر و قدردانی 
از مسئوالزبر خود    انگنویسند را  و علوم الم میدانند مراتب تشکر خود  ادبیات  و پژوهشی دانشکده  ن آموزشی 

کیفی این   ي ن را در انجام و ارتقاادگنامه که نویسنو هیئت داوران پایان  آزاد اسالمی واحد فساانسانی دانشگاه  
 .م نمایندالپژوهش یاري دادند، اع

 
 تعارض منافع 

داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و  ۀ نشری چواهی مینمایند که این اثر در هیگان این مقاله گنویسند
اهی و رضایت  گان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگحاصل فعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسند

تخلف و تقلبی صورت نگرفته    چقی اجرا شده و هیالدارند. این تحقیق طبق کلیه قوانین و مقررات اخ
احتمالی منافع و حامیان مالی  گاست. مسئولیت   تعارض  نویسنده مسئول زارش  به عهده  پژوهش 

 .عهده میگیرندشده را براست، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر
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