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 چکیده:
ها به مطالعات با توجه به ظهور آراء و دیدداههای جدید ادبی و ورود این حیطه زمینه و هدف:

ای هه رویکرد تحلیل دفتمان انتقادی، لزوم توجه به آثار ادبی به شیوهپژوهشگران ادبی از جمل

 هایناپذیر است. تحلیل دفتمان انتقادی فركالف یکی از شیوهمتفاوت امری ضروری و اجتناب

، دانج توصیفهای سهنوین تحلیل متن است كه در آن مناسبات و روابط قدرت و ایدئولوهی در الیه

 توجه قرار میگیرد. انسجام و تبیین مورد

كاوی به روش مطالعات این پژوهش به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و بر مبنای داده روش مطالعه:

ای انجام شده است. جامعج آماری این پژوهش غزلیات صائب تبریزی با محوریت توجه كتابخانه

 وی به جایگاه زاهد میباشد.

ها و بافتهای زیرین و درونی غزلیات الیه های پژوهش نشان میدهد میتوان دریافتهها: یافته

 صائب با محوریت زهد و زاهدان ریاكار و نظام حاكم بر جامعه به مناسبات قدرت دست یافت. 

: بررسی غزلیات صائب تبریزی با محوریت زهد از نظر واهدان، دستور )توصیف(، گیرینتیجه

الف در نظریج تحلیل انتقادی دفتمان انسجام و سطح تبیین نشان داد كه ویژدیهای موردتوجه فرك

 در چهارچوب و محور ارزشهای مختلف صوری در این اشعار وجود دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Due to the emergence of new literary views 
and perspectives and the entry of these areas into the studies of literary 
researchers, including the critical discourse analysis approach, the need to pay 
attention to literary works in different ways is necessary and inevitable. 
Fairclough critical discourse analysis is one of the new methods of text analysis 
in which the relations of power and ideology in the three layers of description, 
coherence and explanation are considered. 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner and based on data mining by library studies. The statistical population 
of this research is Saeb Tabrizi's lyric poems with the focus on his ascetic status. 
FINDINGS: The research findings show that it is possible to achieve in the lower 
and inner layers and textures of Saeb lyric poems with the focus on asceticism 
and hypocritical ascetics and the ruling system of society on the occasion of 
power. 
CONCLUSION:  A study of Saeb Tabrizi's sonnets with the focus on asceticism in 
terms of vocabulary, grammar (description), coherence and level of explanation 
showed that there are features of Fairclough in the theory of critical discourse 
analysis in the context and axis of different formal values in these poems. 
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 مقدمه
لیل كه با هدف تجزیه و تحشناسی است شناسی انتقادی یکی از شگردها و رویکردهای نوین در موضوع سبکسبک

های سبکی در یک متن، چگونگی بکار بردن مفاهیم اجتماعی در زبان متن را مورد واكاوی قرار ویژدیها و شاخصه

تکیه مینماید.  6و نیز تحلیل دفتمان )انتقادی( 4میدهد. بلحاظ مبانی نظری این شیوۀ تحلیل بر زبانشناسی انتقادی

آید و تولید میشود و متأثر از موقعیت و بافتی است كه شد كه در اثر ارتباط بوجود میای زبانی میبادفتمان پدیده

در  4456در سال  3اصطالح تحلیل دفتمان را نخستین بار زبانشناس معروف زلیک هریس»در آن شکل میگیرد. 

تحلیل متن است كه  های نوین در(. تحلیل دفتمان انتقادی یکی از شیوه49: 4379)تاجیک، « ای بکار بردمقاله

زیرین  هاییعنی الیه« فرامتن»های زبانیِ صِرف را برای فهم هرچه بیشتر جهان متن مناسب نمیداند و بررسی الیه

های میشل فوكو و هابرماس در بازتولید متن، جامعه را نیز مورد توجه قرار میدهد. این رویکرد تحت تأثیر اندیشه

 (. 41: 4344ی اجتماعی شکل درفت )محسنی، هاو ساختار روابط قدرت در عرصه

ای و باوجود آنکه مبحث تحلیل دفتمان انتقادی، بررسی ارتباط زبان، ایدئولوهی و قدرت بیشتر در متون رسانه

تحلیل مطالب سیاسی بکار میرود، بحث و بررسی پیرامون این موضوع در ادبیات نیز خالی از فایده نخواهد بود. 

تحلیل انتقادی »م( سطوح مختلف تحلیل دفتمان را در كتاب 4494نورمن فركالف در سال )پس از زلیک هریس، 

 در پنج بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.« دفتمان

ادبیات از جمله شعر با توجه به دسترددی و فرادیری بسیار میتواند بستری مناسب برای بیان دفتمانهای موجود 

ها و روشهای زبانشناسی بهره جست. اربردی زبانی دانست و در تحلیل آن از نظریهدر جامعه باشد. شعر را میتوان ك

كاربست چنین نظریاتی در مطالعج آثار ادبی موجب میشود كه اثر ادبی از حوزۀ مطالعاتی علوم صرفاً ادبی خارج 

 لیل انتقادی به زبان ودردد و در حوزۀ مطالعاتی علوم دیگر نیز قرار دیرد. بر این اساس با توجه به رویکرد تح

ها و بافتهای مختلف اجتماعی و موقعیتی نیز بررسی و تحلیل نمود و درایانه، شعر را میتوان در زمینهرویکرد نقش

كاركردهای ایدئولوهیکی متن ادبی را نیز براساس مناسبات قدرت مورد واكاوی قرار داد؛ از این منظر شعر نیز مانند 

 یتواند عرصج مناسبی برای مناسبات اجتماعی و قدرت باشد.سایر كاربردهای زبانی، م

این پژوهش به مطالعج رابطج كاربرد زبان در غزلیات صائب تبریزی در سه سطح توصیف، تبیین و تفسیر بر اساس  

رویکرد انتقادی نورمن فركالف می ردازد. بدین ترتیب این جستار میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد كه چه 

یی از منظر رویکرد فركالف در غزلیات صائب با توجه به اندیشه و دیدداه شاعر به زهد و زاهد پیکربندی دفتمانها

شده است و درنتیجه این اشعار چه ارتباطی با مناسبات قدرت دارند؟ فرضیج پژوهش حاضر آن است كه دفتمانهای 

اسانه و معنوی و مبارزه با ریاكاری زاهد شنفرهنگی و اجتماعی در غزلیات صائب در راستای تأمین اهداف معرفت

 و زهد ریایی میباشد. 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

بررسی و تحلیل متون ادبی، بویژه متون كهن فارسی، بر پایج رویکردهای نوین ادبی از یک سو میزان انطباق این 

از محتوای این آثار را به روی ای تازه ها را با آثار كالسیک فارسی آشکار مینماید و از دیگر سو دریچهنظریه

                                                      
1. critical linguistics (cL)  
2. critical discourse analysis (CDA) 
3. zlic Harris.  
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خواننددان عصر حاضر میگشاید؛ آنچنانکه در پژوهش پیش رو با كاربست رویکرد تحلیل دفتمان انتقادی نورمن 

های باطنی و زیرین متن غزلیات صائب تبریزی و روابط قدرت در روزدار شاعر دست ایم به الیهفركالف توانسته

 یابیم. 

وی كامحتوای ایدئولوهیک آن از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است و دربارۀ دفتمان غزلیات صائب با توجه به

این اشعار بر پایج رویکرد انتقادی فركالف پژوهشی صورت نگرفته است و این جستار نخستین دام در تحلیل 

ن در غزلیات دفتمان غزلیات صائب است كه به ارتباط و تحلیل رابطج این دفتمان و جهان شعری خارج از مت

 صائب می ردازد. 

اند میتوان به راجر فاولر و همکاران وی در حیطج ادبیات جهان، از نخستین افرادی كه به رویکرد انتقادی پرداخته 

اشاره نمود. وی در دانشگاه ایست انگلیا به این نکته توجه نمود كه قدرت و ایدئولوهی بعنوان دو مفهوم اصلی 

ی دیری زبانشناسک زبان در متن مطرح شود. مطالعات و بررسیهای فاولر منجر به شکلاجتماعی میتواند به كم

های نورمن فركالف مطرح دردید. پس از وی در اندیشه« تحلیل دفتمان انتقادی»انتقادی شد و س س با عنوان 

و سبک  شناسی انتقادیاثر پاول سیم سون نیز به ارتباط بین زبان« زبان، ایدئولوهی و زاویج دید»در مقدمج كتاب 

( 4347توجه شد. از میان پژوهشهای مرتبط با بررسی و تحلیل دفتمان انتقادی اشعار صائب تبریزی، طهماسبی )

دفتمان ادبی ی انتقادی در سبک هندی با تکیه بر غزلهای طالب آملی، كلیم كاشانی و صائب »ای با عنوان در مقاله

اعران یادشده از منظر محتوایی و كشف مضامین غریب و استعاری با توجه به بررسی وجوه معنایی شعر ش« تبریزی

به نقش مخاطب و اوضاع جامعه پرداخته است. نویسنده در مقالج یادشده از رویکرد انتقادی خاصی بهره نبرده 

  .است و لذا تحلیل دفتمان انتقادی اشعار سبک هندی در پژوهش یادشده با رویکرد مقالج حاضر متفاوت است

درخصوی تحلیل دفتمان انتقادی بر مبنای نظریات فركالف نیز پژوهشهایی صورت درفته است: ایرانی و همکاران  

تحلیل واهدان مرتبط با اجتماعیات در خمسج نظامی با رویکرد و تحلیل انتقادی دفتمان »( در مقالج 4349)

اند فتهو نتیجه در نتقادی فركالف مورد توجه قرار دادهشناسی را با رویکرد اواهدان نشاندار از منظر جامعه«  فركالف

نیا و الیاسی زبان نظامی بعنوان كرداری اجتماعی در خدمت شاعر برای مبارزه با نابرابریها بوده است. طاهری

ر واهدان استعاری و تصاوی« كاوی شعر بشری بستانی بر اساس رویکرد نورمن فركالفدفتمان»( در مقالج 4344)

اند كه این واهدان درجهت مبارزۀ را بررسی كرده و نتیجه درفته« بشری بستانی»موجود در شعر شاعر عرب  هنری

( در 4345شاعر با خفقان و استبداد موجود جامعج عراق ازسوی شاعر نشاندار شده است. واحدی و سیدرضایی )

تحلیل »( در مقالج 4341، عباسی )«رتحلیل دفتمان انتقادی داستانهای جالل آل احمد و سیمین دانشو»مقالج 

ای ( در مقاله4344فر و فراهانی )، رستمی«انتقادی دفتمان غالب در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس نظریج فركالف

، از جمله پژوهشهای ادبی «الدین علی یزدیبررسی و تحلیل دفتمان امارت محور در ظفرنامج شرف»با عنوان 

 اند و میتوانند الگوی مناسبی برای بحث و بررسیی از دیدداه نورمن فركالف انجام شدههستند كه با رویکرد انتقاد

 در مقالج پیش رو باشند. 

 

 روش مطالعه

این مقاله به شیوۀ تحلیل محتوا و با رویکرد تلفیقی )كمّی و كیفی( انجام درفته است. جامعج آماری مورداستفاده 

باشد كه به روشی سامانمند براساس غزلیاتی كه امکان تحلیل دفتمان شامل صد غزل از غزلیات صائب تبریزی می

 انتقادی فركالف در آنها وجود داشته  و به زهد زاهدان توجه نموده، انتخاب شده است. 
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 بحث و بررسی

اند. فردینان دوسوسور، زبانشناس و صاحبنظران و اندیشمندان تعاریف دونادونی از دفتمان ارائه داده: 0گفتمان

شناس سوئیسی، برای نخستین بار بصورت روشمند نظریج دفتمان را مطرح نمود. وی زبان را بمثابج نظامی نشانه

ها معرفی نمود كه دارای هویتی ارتباطی هستند و در یک بافت و نظام معنایی یا دفتمان، معنا پیدا میکنند از نشانه

تحلیل دفتمان به معنای مطالعج زبان در سطحی باالتر از (. در زبانشناسی ساختگرا و نقشگرا، 64: 4397)سوسور، 

 (. 436: 4394مران، یجمله است )ض

انها، نظامهایی دفتم»پردازان اجتماعی، با نگاهی پساساختاردرایانه به زبان، بیان كرد كه فوكو، بعنوان یکی از نظریه

ی دیگر را در سیطرۀ خود میگیرند. ازاینرو های اجتماعخودبنیادند كه برای دستیابی به قدرت، زبان و همج پدیده

(. از 65: 4346)سلطانی، « دفتمان شامل نظامی میشود كه از زبان بزردتر است و چگونگی آن را تعیین میکند

نظر روالن بارت دفتمان بازنمود یک صدا در دل متن است كه با یک موقعیت دفتاری همراه میشود. اندیشمندان 

م( زبانشناس و پژوهشگر  4414ان را بازنمایی رویدادها در متن میدانند. نورمن فركالف )دیگر چون بنونیست دفتم

م( درخصوی دفتمان نظریات  4494« )زبان و قدرت»اهل انگلستان از بنیانگذاران نظریج دفتمان انتقادی در كتاب 

برد زبان بعنوان عمل اجتماعی دفتمان در انتزاعیترین شکل خود به كار»خود را ارائه داده است. وی معتقد است: 

ای از سه عنصر عمل اجتماعی، ]عمل دفتمانی تولید، توزیع و مصرف متن[ تافتهاشاره دارد. دفتمان مجموعج بهم

و متن است و تحلیل یک دفتمان خای، تحلیل هریک از این سه بُعد و روابط میان آنها را طلب میکند. فرضیج ما 

هایی كه متون با یکدیگر پیوند مییابند و تعبیر یان ویژدیهای خای متون، شیوهاین است كه پیوندی معنادار م

 (. 445: 4374)فركالف، « میشوند، و ماهیت عمل اجتماعی وجود دارد

میشل  شناسیای است كه ریشه در دانش تبارشناسی و دیرینهرشتهتحلیل دفتمان دانشی میان: 2تحلیل گفتمان

ها و شده، دفتار یا رویدادهای ارتباطی[ در قالب رشتهفتمان ]نقل قول، متن نوشتهموضوع تحلیل د»فوكو دارد. 

های منسجمی از تعدادی جمله، دزاره، عبارت، دفتار و مناظره تعریف میشوند. در تحلیل دفتمان استفاده از پاره

در »ای است. رشتهان(. تحلیل دفتمان دانشی می47: 4346)سلطانی، « زبان منحصر و محدود به جمله نمیباشد

درد هم آمدند.  3م دروهی از زبانشناسان پیرو مکتب نقشگرای هلیدی در دانشگاه ایست آنجلیا 4475اواخر دهج 

ایشان در مطالعات خود دربارۀ كاربرد زبان، رویکرد زبانشناسی انتقادی را بردزیدند... هدف آنها از وضع این 

 )آقادل زاده و« و فرایندهای ایدئولوهیکی موجود در متون زبانی بود اصصطالح، آشکار كردن روابط قدرت پنهان

 (.34: 4394غیاثیان،

تحلیل دفتمان انتقادی، به فهم و درک و دریافت دقیق و علمیتر از مطالب ادبی یاری  :2تحلیل گفتمان انتقادی 

نی ط تنگاتنگ با جامعه و بافت غیرزبازبان را در ارتبا»ای از دانش زبانشناسی، میرساند. این شیوه بعنوان زیرشاخه

)همانجا(. هدف از تحلیل دفتمان « شناسی جوانه زده استآن درنظر میگیرد و درایشی است كه از بطن جامعه

سیاری از این طریق میتوان ب»انتقادی را میتوان بررسی انتقادی مسائل، مشکالت و نابرابریهای اجتماعی عنوان كرد. 

غیرمکشوف یک متن را دریافت و امکان دستیابی به زمینج اجتماعی ورای متن را فراهم كرد و از پیامها و مفاهیم 

)محمدی،  «های زبانی متون، ایدئولوهی حاكم بر بکاردیرنددان آن را مشخص نمودمتنی و الیهبا بررسی عوامل برون

                                                      
1. discourse.  
2. Analysis Discourse. 
3. east Anglia. 
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د كه قدرت و ایدئولوهی حاكم بر بافت (. ازاینرو در تحلیل دفتمان انتقادی، زبان كاركردی اجتماعی دار46: 4395

 جامعه را بخوبی آشکار میسازد.

ها، ارزشهای هدف از سطح توصیف، بررسی یک متن ازجهت واهدانی، روابط معنایی، نوع جمله سطح توصیف:

(. فركالف در زمینج بررسی سطح توصیف 476: 4374بیانی و شناخت منطقی بین لفظ و معنا میباشد )فركالف، 

نایی، معكلمات واجد كدام ارزشهای تجربی هستند؟ چه نوع روابط معنایی ]هم»ایی را مطرح مینماید اینکه پرسشه

شمول معنایی و تضاد معنایی[ بلحاظ ایدئولوهیک معنادار بین كلمات وجود دارد؟ كلمات واجد كدام ارزشهای 

دانج (. نخستین دام از مراحل سه475ن: )هما« ها استفاده شده است؟بیانی هستند؟ در كلمات از كدام استعاره

تحلیل انتقادی دفتمان فركالف، سطح توصیف است. در این مرحله ویژدیهای صوری متن مورد بررسی قرار خواهد 

درفت؛ ازاینرو آنچه حائز اهمیت است ویژدیهای ظاهری و صوری متن است. واهدان، دستور و ساختهای متنی، 

های توصیف از نظر فركالف باید مورد توجه قراردیرد. در ادامه به زیرمجموعهای است كه در سطح مرحلهسه 

 هایی ذكر خواهد شد.  یادشده در بخش توصیف خواهیم پرداخت و برای هریک از موارد طبق غزلیات صائب نمونه

 واژگان
ف، خوردار باشند )فركالها نیز میتوانند از ارزش تجربی بردر نظریج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف معانی واهه

ها وجود دارد )همانجا(. واهدان عناصری (. از منظر رویکرد انتقادی فركالف روابط معناداری بین واهه477: 4374

میباشند كه بار معنایی اصلی و ایدئولوهیک یک متن را در خود منعکس میکنند و آن را معنادار خواهند نمود. 

های خای شاعر یا نویسنده است كه میتواند با ء افراد و... انعکاسی از دیدداهانتخاب و كاربرد واهدان برای اشیا

معنایی مثبت یا منفی خاصی را بتصویر بکشد. الیه و سطح واهدانی مشخص میکند كه آیا روابط معنایی، شمول 

 ایدئولوهیکی دارد:بار معنایی و « خلق»معنایی، تضاد و استعاره در متن كاربرد دارد؟ در بیت زیر از صائب واهۀ 

به شییییشییییه   های      رحمی  نج دل  كنخلق خا

 
 از می مکن دوآتشه آن رنگ آل را 

 (91)صائب تبریزی،                                 

 باش  خلقكام خود شییییرین ادر خواهی به كام    

 
 تلخ باشد كام دائم مردم ناكام را  

 (94 )همان،                                            

بیانگر هرفای عقاید و باورهای شاعر است كه از اوضاع نابسامان جامعه در عصر صائب نشئت میگیرد. « خلق»واهۀ 

امدی های پربسشاعر با تأكید و تکیه بر این واهه از شاه میخواهد بر مردم خویش با مدارا و شفقت حکومت نماید. واهه

های كلیدی اشعار صائب است كه شمول جروح، و ضعیفان از واههمانند سوختگان، بیگناهان، مظلومان، رعیت، م

معنایی آن بر ایدئولوهی حاكم بر شعر داللت دارد. در ادامه برای هریک از مصادیق یادشده به ذكر یک نمونه اكتفا 

 خواهیم نمود:

 اثییرهییا دارد  مییجییروح نییالییج سییییییینییج    

 
 زخم چندان كه به هم نامده محراب دعاست 

 (667)همان،                                          

قی               خود را بییا نی  طنییت فییا ل کنیید سیییی ی  م

 
 است  درویشانپادشاهی كه دلش مایل  

 (634)همان،                                         

 اسییییت پریشییییانی حمییایییت ضیییعفییا مییانع

 
 ودرنه رشته سزاوار قرب دوهر نیست  

 (659)همان،                                          



 64/ ...تبریزی بر مبنای نظریج نورمن فركالفتحلیل انتقادی غزلیات صائب 

 

 میییوری نیییقیییش در دل آزارمیییبییینییید 

 
 كه اسم اعظم خاتم همین است 

 (364)همان،                                           

ست  ضعیفان بر   ظلم كردن ظلم بر خود كردن ا

 
 شعله هم بی بال و پر شد تا خس و خاشاک سوخت  

 (339)همان، ی                                     

 از خسییروان زیبنده نیسییت عاجزكشیییشیییوۀ 

 
 تکلف، حیلج پرویز نامردانه بود بی 

 (344)همان،                                           

« قیامت»هایی است كه با مفهوم از دیگر واههایی كه دارای روابط معنایی مستحکمی در غزلیات صائب است، واهه

برخاسته از این كلمات بیانگر هرفای باور شاعر به حساب و كتاب روز قیامت و  ارتباط دارد. معانی« محشر»و 

ها، افراد جامعه و حاكمان را از ظلم و ستم نهی مکافات اعمال و رفتار انسان است و سعی دارد با كمک این واهه

 كند:

كنیید      دور  مکییافییات  زنییده در   ترا  حشییییر 

 
 بر دل موری ادر از تو غباری باشد  

 (347)همان،                                          

هربییار      قیییامییت فردای   د بری اسییییت   رگ ا

 
 هر آه كه از سینج افگار برآید 

 (114)همان،                                           

ظریج ن نیز در ارتباط با زهد ریایی جامعه از دیگر واهدان نشاندار در سطح توصیف طبق« رنگ و نیرنگ»های واهه

ت ای برخوردار نیسای منفی دارد و از جایگاه شایستهدر غزل صائب چهره« زاهد»دفتمان انتقادی فركالف میباشد. 

 و نگاه صائب به او بدبینانه است:

به جنگیم از     هدان با محتسییییب   به تنگیم  زا

 
 ایم یکدل یکرنگ با شرابیمبا شیشه 

 (753مان، )ه                                        

 محتسیییبتا به كی عیب شیییراب كهنه دوید       

 
 پیر برهم میخورداختالط ما و این بی 

 (577)همان،                                         

یا ای   گذر از وادی دردیمحتسیییب ب  كشیییان ب

 
 ای باد خزان بگذر ازین یک دل زمین دانسته  

 (469)همان،                                           

در این ابیات در محور همنشینی، روایتگر بینش « كشاندردی»و « یکرنگی»، «زاهد»، «شراب»با « محتسب»واهۀ 

دیری، منفی به زهد ریاآلود زمان شاعر در جامعه و نابسامانیهای حاصل از آن است كه از نمودهای رایج این جبهه

 تقابل میان میخواردی و زهد است:

ندد م  نه را     در بب خا ئب در می  حتسییییب صییییا

 
 تا قیامت بس بود پیمانج من خلق را 

 (79)همان،                                            

 هسییییت زور می كلییید خییانگی این قفییل را

 
 از برون در محتسب بندد در میخانه را 

 (456)همان،                                          

دهندۀ رعایت احوال رعایا، ضعیفان، مظلومان و مقابله با اوضاع و احوال ریاآلود و كه نشان شمول معنایی واهدانی

فاسد جامعه است در اشعار صائب در قالب كلمات بردزیده، حکایت از اوضاع نامساعد سیاسی و اجتماعی دارد. 

ی كه معانی چند واهۀ دیگر را دربر اای دیگر قرار دیرد. واههای در دل واههآن است كه معنای واهه»شمول معنایی 

 (. 344: 4345زاده،)غالمعلی« مینامند« فرادرفته»یا « موردشمول»های زیر بخش آن را دارد، فرادیرنده و واهه
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تازیانه زدن، كشتن دادخواهان، »در دوران صائب اوضاع و احوال اجتماعی، آشفتگیهای بسیاری را پشت سر دذراند.  

اددران، كشتارهای بزرگ مردم، كور كردن، پوست كندن آدمیزاد، سوزاندن افراد در آتش، باز دذاشتن دست بید

صفا، )« افکندن افراد در قفس، شرابخواری و فساد و استعمال مواد افیونی از جمله بیداددریهای عصر صفویه بود

اری دریافت نموده بود (. صائب هرچند در زنددی خویش از دربار شاهان صفوی نواخت و نوازشهای بسی46: 4376

الشعرایی را از شاه عباس دوم دریافت كرد، همواره بر خود الزم میدید ظلم و ستم حاكمان را در و حتی لقب ملک

در این محاسبات « زوال»و « ستم»هایی مانند مناسبات قدرت یادآوری نماید و از اوضاع نابسامان دالیه كند؛ واهه

 جای میگیرد:

یت خ    كه بر رع ند  شیییاهی   سیییتمود میک

 
 مستی بود كه میکند از ران خود كباب 

 (474)صائب تبریزی،                                 

 زوالسییایج خورشییید كمتر میشییود وقت   

 
 دلیل رفتن است اهل دولت رادیری تنگ 

 (494)همان،                                          

شته چنان     صائ  دینضعیف د  ببه عهد ما 

 
 میشود فربه اسالم ز كافركه نفس  

 (4464)دیوان صائب تبریزی،                       

 نیسییت خداییز بس كه طاعت خلق جهان 

 
 كنند نمازی كه آن ریایی نیست قضا  

 (4944)همان،                                        

های دینی مشمول آن یعنی طاعت، قضا كردن اعر واههسخن از ریاكاری و فساد و آلوددی دین در جامعه است و ش

 نماز، دین، كفر و اسالم را نام میبرد. 

 «ناسازداری معنایی كه معنای یک كلمه با معنای كلمج دیگر ناسازدار است»تضاد معنایی یعنی تضاد معنایی: 

 (.479: 4374)فركالف، 

مع دار   ای زاهیید افسییییرده ج  دل از عشییییق 

 
 از نیشتر مکن ای خون مرده دغدغه 

 (4153)صائب تبریزی،                               

در این عبارت درچه بین زاهد و عشق در ظاهر تضادی وجود ندارد، زاهد و رفتار عاقالنه در معنا در تقابل با عشق 

 است. 

 زاهیید افسییییرده را رطییل دییران آدم نییکییرد 

 
 تیغ چوبین كی بریدن را شود قابل ز سنگ  

 (5669)همان،                                       

 كه بین زاهد و رطل دران )عقل و عشق( )ریا و عمل حقیقی( تضاد معنایی وجود دارد.

ای را مالحظه غزلیات صائب متنی است كه در آن میتوان ردّپایی از واهدان محاورهای: واژگان رسمی یا محاوره

 نمود:

 دور نیسیییتدر كنم پهلو تهی، صیییائب ز زاهد   

 
 هر كه با كودن نشیند زود كودن میشود 

 (6749)همان،                                        

 ای است.بنوعی محاوره« كودن»كه در مقایسه با نادان شدن، واهۀ 

 زاهیید افسییییرده را رطییل دییران آدم نییکییرد 

 
 تیغ چوبین كی بریدن را شود قابل زسنگ  

 (5669)همان،                                        



 34/ ...تبریزی بر مبنای نظریج نورمن فركالفتحلیل انتقادی غزلیات صائب 

 

ای این مصراع مذكور است كه دربردارندۀ نکتج دفتمانی بر مبنای اندیشج تحلیل تعبیری محاوره« آدم كردن»

 دفتمان انتقادی فركالف است و یا در این مثال:

هان     عقیق بی نج شیییا یازی نیسیییت در دنجی  ن

 
 میگردد یکدم آبسکندر درد عالم بهر  

 (556)همان،                                         

 در این مثال:« بی پیر»ای است و یا واهۀ تعبیری محاوره« یکدم آب»در عبارت « یکدم»واهۀ 

 تا به كی عیب شیییراب كهنه دوید محتسیییب       

 
 برهم میخورد بی پیراختالط ما و این  

 (577)همان،                                         

ای جانشین چه واهۀ دیگری شده است، معانی ایدئولوهیک دونادونی ها بر پایج این نکته، كه چه واههتعارهاساستعاره: 

 ها در این حالتتر از حالت ادبی آن دارد؛ استعارهخلق مینمایند. طبق نظریج فركالف استعاره، مفهومی دسترده

 برای ملموس ساختن مفهوم ایدئولوهیک خاصی بکار میروند.

 زندان اسیییت بر تن زاهد افسیییرده را   پوسیییت 

 
 را خون مرده حاجت زندان دیگر نیست  

 (651)همان،                                          

در اینجا برای توصیف دلمرددی، سردی و رخوت موجود در افکار زاهدان ریاكار عصر شاعر « خون مرده»استعارۀ 

 بکار رفته است.

 مسیییرا دارالسیییرورشیییود مییات رویییانتُرُشاز 

 
 ره مده رضوان به جنَّت زاهد دلمرده را  

 (655)همان،                                          

ای كه باز هم استعاره« آب زیر كاه»است و یا عبارت « زاهد»در مفهوم استعاری باز هم « روتُرُش»كه مقصود از 

 است درجهت تحقیر زاهدان:

 تییر بییود خییطییر بیییشییی   آب زیییر كییاه در 

 
 از ره مرو به ظاهر صلح و صفای حق 

 (5444)همان،                                         

در بخشهایی از مطالعج تحلیل دفتمان انتقادی فركالف، نوعی ارتباط ایدئولوهیکی میان كنشگران )فاعل/ نهاد( با 

و... اسامی غیرجاندار، انتزاعی و یا نامشخص  اندیشج حاكم در متن وجود دارد و داه به دالیل اجتماعی، سیاسی

بجای كنشگر یا فاعل اصلی بکار میرود. غزلیات صائب متنی است كه در آن بندرت با كنشگر نامشخص مواجه 

هستیم و صائب سعی كرده است افراد و اشخای را بصورت واضح و آشکار در عمل خود بعنوان فاعل ی كنشگر 

ج كنشگران در این اثر بتنهایی دربردارندۀ نکتج دفتمانی نیست و این متن مانند متون معرَّفی نماید. ازاینرو مسئل

 كنندۀ كارهای معلوم در آن بیشتر بکار میرود ازجهت واهدان معلوم یا مجهول، بیشتر تداعیتاریخی كه دزاره

 ی بیشتر از جمالت مجهول در آن بکار رفته است:مشخص است و جمالت معلوم بطرز چشمگیر

مع دار   ای زاهیید افسییییرده ج  دل از عشییییق 

 
 ای خون مرده دغدغه از نیشتر مکن 

 (4153)همان،                                        

 میتوان دریافت از خمیازۀ محراب او: كیفیت استاینکه زهد زاهد افسرده بی

بی  ین زاهییدان خشییییک را      زهیید  فیییت ا ی  ك

 
 هیچ برهانی به از خمیازۀ محراب نیست 

 (41453)همان،                                       
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 نیسییتدر سییر زاهد بغیر از خودپرسییتی هیچ  

 
 بوده استاین كدوی پوچ قندیل كنشتی  

 (4459)همان،                                        

اب شاعر بی روا و مستقیم مند است؛ ازاینرو خطصائب از زاهدان عصر خویش و از نظام قدرت معنوی جامعه دالیه

 مالحظه است.درخصوی این قشر از جامعه در غزلیات وی قابل

از دیدداه تحلیل دفتمان انتقادی فركالف منفی یا مثبت بودن واهدان حائز اهمیت مثبت و منفی بودن افعال: 

ه ن مطلب است كنفی آشکارا دارای ارزش تجربی است؛ از این حیث كه اساسیترین روش برای تشخیص ای»است. 

هایی از غزلیات صائب، (. با انتخاب نمونه444: 4374)فركالف، « چه چیزی واقعیت دارد و چه چیزی واقعیت ندارد

ها و انتقادات تند و بی روای صائب را از اهل زمانه و بویژه كه در آنها افعال منفی و مثبت بکار رفته است، دالیه

 ضوح مشاهده نماییم:عالمان و شیوخ متصّوفه میتوانیم بو

یایی بیشیییتر       هد ر فت ز  ز فسیییق باشیییید آ

 
 نیستپوش میتوان كردن حذر از چاه تا خس 

 (4695)صائب تبریزی،                               

 نیسییت در سییر زاهد بغیر از خودپرسییتی هیچ 

 
  بوده استاین كدوی پوچ قندیل كنشتی  

 (4459همان، )                                        

 نیسیییتدر كنم پهلو تهی صیییائب ز زاهد دور   

 
  میشودزود كودن  نشیندهر كه با كودن  

 (6749)همان،                                        

در مثالهای یادشده، صائب با تركیبی از افعال مثبت، و منفی، حسرت خویش را در زمانج نامرادی كه زمام امور به 

 افتاده است بیان میکند.  دست ریاكاران

ای از در این سطح از دفتمان انتقادی واهدان، صائب بصورت عامدانهسان و مخالف: عبارتبندیهای دیگر

ای دهششده، بطور حسابعبارتبندی موجود مسلط و طبیعی»عبارتهایی بهره میبرد كه بار معنایی منفی دارند. 

 (.471: 4374)فركالف، « در تقابل آداهانه با آن قرار داردجای خود را به عبارتبندی دیگری میدهد كه 

 افسیییرده را زاهد اسیییت بر تن  زندان پوسیییت 

 
 دیگر نیست خون مرده را  زندان حاجت 

 (651)صائب تبریزی،                               

گوی عشیییق           زاهییدبییا  ت ف د کن  م  افسیییرده 

 
 تلقین نکرده است كسی خون مرده را  

 (737)همان،                                         

استفاده « زندان»شاعر برای تخریب شخصیت زاهدان ریاكار، كه قدرت مذهبی جامعه را دردست دارند، از واهۀ 

بصورت پیاپی میزان انزجار خویش از این قوم را نشان داده « زاهد»كرده است و با عبارتبندی افراطی و تکرار واهۀ 

 است.

 ایاز عبادت درم دردد سیییینه  نیسیییت ممکن 

 
 تا در دوشج محراب هست  زاهد افسرده 

 (4631)همان،                                         

قت    هد كودن ز اسیییرار حقی بد؟      زا یا  چه در

 
 زبان شعلج ادراک را ادراک میداند 

 (3455)همان،                                         

ین    نمییاز   ب خود یی     زاهیید   كجییا رسیییید جییا

 
 كه چرخ سجدۀ خود را سکندری داند 

 (3996)همان،                                         
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فس    از  ن جوی            زاهییدان سییییرد م گی  ت خ  پ

 
 در سردسیر میوه بود خام بیشتر 

 (1764)همان،                                         

ن اند. ایای هستند كه مورد توجه فركالف قرار درفتهدانهه سهسه وجه امری، پرسشی و اخباری از وجووجه فعل: 

اخباری، امری، وصفی، »مسئله در كتب دستور فارسی نیز مورد توجه قرار درفته و اغلب دستورنویسان وجوه 

ن ؛  وحیدیا64ی  36: 4373؛ ناتل خانلری، 91: ی 4375پور، اند )ر.ک خیامرا مدّنظر قرار داده« شرطی و التزامی

دانج نظریج فركالف و دستور زبان (. جهت ایجاد سازداری و تناسب میان وجوه سه51: 4396كامیار و عمرانی، 

فارسی، وجه التزامی را نیز در كنار وجوه اخباری، امری و پرسشی بررسی مینماییم كه این حُسن را داراست كه 

 ار دیرد.در جایگاه وجهیت )در تضاد با قطعیت( میتواند مورد بررسی قر

در غزلیات صائب بلحاظ دفتمان موجود، وجه اخباری بسامد بیشتری دارد؛ چراكه مطالعج بخش منتخب دواه این  

مسئله است. صائب مانند منتقدی اجتماعی و مصلحی داددر بر ویرانیها و آشوبهای عصر خویش میتازد و ازاینرو 

ی و عقالنی همراه است. شاید بتوان پربسامدترین صفت و دیری او علیه زهد ریایی جامعه با رویکردی تاریخجبهه

)انصاری مقدّم و « تعصب خشک و كوركورانه»خصوصیتی را كه در دیوان صائب برای زهد و زاهد بکار میرود 

( دانست. ازاینرو صائب وجه اخباری را برای توضیح و تفسیر اندیشج خویش درمورد این دروه 41: 4344مشهدی، 

 میکند: بیشتر استفاده

 بهره اسییتبیزاهد خشییک از وصییول معرفت  

 
 نتواند درفتتنگ در بر شمع را محراب  

 (4396)صائب تبریزی،                               

 نمییاز شییییب زاهیید نیسییییتبی زرق و ریییا 

 
 معیوب بود هرچه شب تار فروشند  

 (1147)همان،                                        

 نیسیییتریایی جز كف افسیییوس حاصیییل زهد 

 
  حاصل میدهددانه چون پنهان شود در خاک  

 (6714)همان،                                         

هد خشییییک نتوان راه برد    به ز  در حریم دل 

 
 روی منزل را نبیند هر كه چوبش مركب است 

 (444)همان،                                           

گر از جمالت صائب درخصوی نگرش وی به زهد و زاهد، وجه امری دارد. جملج امری بنوعی احساس و برخی دی 

نگرش او را به این قشر از جامعه نشان میدهد؛ صائب در مقام مصلحی اجتماعی با هرفنگری خاصی به نقد رفتارهای 

درک و دریافت درست آنان از حقیقت  طینتی، تعصبات كوركورانه و جاهالنج آنان را مانعصوفیانه پرداخته و خشک

 میداند؛ ازاینرو از مخاطب خویش میخواهد طریق زاهدان را درپیش نگیرند و با آنان معاشرت ننمایند.

 بین اسیییرار عرفییان را    از زاهیید كوتییاه  م رس  

 
 چه داند قعر دریا را حباب بادپیمایی؟ 

 (4945)صائب تبریزی،                              

 حییرف درد و داغمییگییو هیید فسییییرده بییا زا

 
 نان در تنور سرد نبسته است هیچکس 

 (1953)همان،                                         

گی             ت خ پ فس  ن جوی   از زاهییدان سییییرد  م

 
 در سردسیر میوه بود خام بیشتر 

 (1764)همان،                                         
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های امری، شاعر ایدئولوهی مدّنظر خویش را منتقل و به مشخص است، در جملههمانگونه كه از توضیحات باال 

های های امری انجام داده و مخاطب را به اطاعت از اندیشهمخاطب القا مینماید؛ كاری كه صائب تبریزی در نمونه

 اش فراخوانده است.خویش و دوری از زاهدان زمانه

ای است كه دوینده با طرح سؤال نوعی چالش ذهنی و ا مخاطب بگونهدر جمالت سؤالی، جایگاه دوینده )شاعر( ب

درونی برای مخاطب ایجاد میکند و پس از این چالش ذهنی مخاطب درحقیقت میتواند خود به سؤاالت پاسخ دهد 

و دوینده بدین ترتیب به مقصود خویش دست خواهد یافت. در دفتمان غزلیات صائب، جمالت پرسشی نیز در 

مطرح میگردد كه وی قصد القای آن را به مخاطب دارد تا بدین وسیله پرده از آلوددیها و خبث طینت ساختاری 

 زاهد بردارد:

 ؟چییه دانییدز خییود بیییییرون شییییدن زاهیید  

 
 به چوب خشک بالیدن میاموز 

 (1956)همان،                                         

 با پای چوبین زاهد خودبین كی میرسیید به من 

 
 ای دارمكه من چون جذبج دریای رحمت، هادی 

 (5575)همان،                                        

 زاهدان سیینگدل بسییتند ادر كشییتی به خشییک

 
 همت دریا ركاب میگساران را چه شد؟ 

 (6169)همان،                                       

ان روشن و جزئی متن است، ابزاری كه مردم با آن درجج تعهد و وجهیت ساختار بی»از نظر راجر فاولر  وجهیت:

عبارت است از میزان »(. وجهیت 94: 4343)دٌرپر، « هایی كه میگویند بیان میکنندالتزامشان را به حقیقت دزاره

قاطعیت دوینده در بیان یک دزاره كه بطور ضمنی بوسیلج عناصر دستوری نشان داده میشود و در یک دفتگو یا 

(. دو نوع 695: 4344)فتوحی رودمعجنی، « دفتمان نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص میکند

ای، وجهیت به كمک افعال وجهی و قیدهایی كه ای. در وجهیت از نظر رابطهوجهیت وجود دارد: بیانی و رابطه

 وجهی هستند بیان میشوند:

هدان       نه مگو پیش زا فای سیییی  حرف از صییی

 
 نه پیش طلعت این زنگیان مگیرآیی 

 (1714)صائب تبریزی،                              

ای كه باید از اهل دل طلب كرد صحبت مینماید اما بالفاصله صحبت خود «صفای سینه»در مصراع اول صائب از 

 سیه نجوید. را نقض مینماید و از مخاطب میخواهد كه این اوصاف را در زاهدان دل

ست از عشق در هر دوشه   صد بهشت    ای آماده ا

 
 نظر جنت تمنا میکندزاهد كوته 

 (6514)همان،                                         

این نمونه بخشی از اندیشج صائب به زاهد است، در ابتدا از عشق و اهمیت آن میگوید و پس از آن امید خواننده را 

 این ناامیدی به كالم خویش قطعیت میبخشد.از زاهد ناامید میکند و با تأكید بر 

میباشد. در برخی از غزلیات « او»و « ما»، «من»دفتمان غالب در غزلیات صائب در بحث ضمایر ضمیر  ضمیر:

دیری از این دو ضمیر ؛ بهره«ما»خطاب میکند و داه « من»راوی خود شاعر است كه داه خود را در این دفتمان 

 قدرت راوی دارد. نشان از اقتدار و دفتمان

 چون زاهدان بر میوۀ فردوس نیسییت ما چشییم

 
 ماتشنج بویی از آن سیب زنخدانیم  

 (6514)همان،                                         
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به سیییدره و طوبی اسیییت تخته      هد ادر  ند زا  ب

 
 را نظر به سرو خرامان دیگر است ما 

 (4944مان، )ه                                        

 كی میرسیید با پای چوبین زاهد خودبین  منبه 

 
 ای دارمچون جذبج دریای رحمت هادی منكه  

 (5575)همان،                                        

مورد توجه وی قرار درفته « زاهد»و « زهد»در غالب ابیات صائب درخصوی مضامینی كه با واهۀ  وجه اخباری:

دهندۀ قاطعیت دیدداه صائب درمورد این شخصیت ی بیشتر دیده میشود و همین موضوع نشاناست، وجه اخبار

بسامد باالی وجه اخباری، قطعیت متن را باال میبرد و مبیّن میزان پایبندی »منفور در ذهن و اندیشج شاعر است. 

 (.94: 4343)درپر، « هاستنویسنده به حقیقت دزاره

 از شییاخسییار برندارد میوه تا خام اسییت دسییت

 
 استزاهد ناپخته را از خود بریدن مشکل  

 (4534)صائب تبریزی،                              

بررسی قطب مثبت و منفی، متغیّر سبکی دیگری است كه ما را به ایدئولوهی پنهان متن » قطب مثبت و منفی:

ا منفی برخوردار است. ممکن است همراه فعل میرساند. قطعیت به این معنا كه دزاره از چه میزان اعتبار مثبت ی

كننده در در فارسی: نرفت، نمیخورد، نخواهد خورد، نبرده است و یا عنصر منفی« ن»باشد عامالً عالمت نفی 

: 4343)دًرپر، « یک كه جانشین اسم میشود، نشان داده شودچیز، هیچکدام، هیچكس، هیچضمایری مانند هیچ

96.) 

 سطح تفسیر

ای از محتوای متن و برداشتهای مؤلف دانج نورمن فركالف سطح تفسیر است كه آمیزهمراحل سه رحله ازدومین م

است كه سبب انعکاس « ایدانش زمینه»)مفسّر، دوینده، شاعر( است. مقصود از برداشتها و ذهنیت مؤلف، 

زلهای صائب تبریزی به موضوع (. بخش اعظمی از روایت در غ645: 4374های وی در متن میگردد )فركالف، آموزه

عرفان و نقد رفتار صوفینما و زاهدان ریاكار عصر خویش اختصای دارد. در بافت موقعیتی، صائب وضعیت سیاسی 

و اجتماعی زمان خویش را با انعکاس میزان قدرت این دروه و طبقج اجتماعی، فساد آنان در دستگاه حاكم و جامعه 

نگی و اخالقی به بوتج نقد میکشاند. چیردی عرفان قشری و نفوذ بسیاری از عالمان و تأثیردذاری آنان بر بافت فره

ظاهربین در دستگاه قدرت صفویه از جمله عوامل انحطاط دفتمان عرفان در این حیطج زمانی است. با مروری 

عنوان امعه بكوتاه در دیوان صائب و غزلیات وی بخوبی درمییابیم كه توجه به بافت موقعیتی عرفان در سطح ج

یکی از دفتمانهای ایدئولوهیکی قدرتمند بسیار مورد توجه شاعر بوده است و بجز توجه به مباحثی مانند توحید، 

وحدت وجود، و نگرش عاشقانه به همج ادیان و مذاهب اسماع و سلوک نفسانی، بمیزان بسیار زیادی بنقد ریاكاری 

ر ادامه جهت ارائج نمونه از هریک از دیدداههای عرفانی صائب صوفیه و عالمان و زاهدان قشری پرداخته است. د

 به ذكر موارد و مصادیق اندكی جهت پرهیز از اطالج كالم اكتفا میگردد:

 چشییمدر محیط رحمت حق چون حباب شییوخ

 
 بادبان كشتی از دامان تر باشد مرا 

 (439)صائب تبریزی،                                 

 وحدت وجود:
 م حقبین را نگردد كثرت از وحدت حجابچشیی

 
 نه صدف را دوهر یکدانه مییابیم ما 

 (646)همان،                                          
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 وسعت مشرب:
برون آورد عشیییق او         بهییا  قییید مییذه  مرا از 

 
 كه چون خورشید شد طالع، نهان دردند كوكبها  

 (144)همان،                                          

 معرفت:
قدر داغ اوسیییت      به  عالم   بینش هر دل درین 

 
 روشنایی خانج تاریک را از روزن است 

 (4559)همان،                                         

 رهایی از دلبستگیها و تعلّقات مادی:

مهیید خییاک         نگییذاری ز  فلییک  بر   تییا پییای 

 
 ایمویت ادر چو شیر شود شیرخواره 

 (4454)همان،                                         

 سماع:
عارف         ماع دل  قت اسییییت سییی به و  موقوف 

 
 ای نیستهر روز در اجزای زمین زلزله 

 (545)همان،                                          

 رضا:
ید كشیییید         با مان تسیییلیم و رضیییا   پای در دا

 
 اطلس افالک را در زیر پا باید كشید 

 (6759)همان،                                        

 خاموشی:
 بر لییب دفتییار هر كس مهر خییاموشیییی نزد          

 
 جنَّت دربسته را ادراک نتوانست كرد 

 (6314)همان،                                        

های ریا و قشرینگری نبهها از جمله دوران صفویه، آلوده شدن آن به جاز ویژدیهای منفی عرفان در بسیاری از دوره

شناسی، مجال را برای ارائج حقیقت تنگ نمود و سبب ارائج دیدداههای است. ورود افراد ناالیق به این عرصج معرفت

 اعتراضی بسیاری از جمله انتقادات اجتماعی صائب به این قشر شده است.

 جز حرف پوچ قسیییمت زاهد ز عشیییق نیسیییت

 
 هاكف باشد از محیط، نصیب كناره 

 (434)همان،                                         

 بهره اسییتزاهد خشییک از وصییول معرفت بی 

 
 تنگ در بر شمع را محراب نتواند درفت 

 (4396)همان،                                        

یامیزد          هد ن فدل زا یان صییییا با صیییوف  از آن 

 
 كه از آیینه دردد زشتی تمثال رسواتر 

 (1454)همان،                                        

متنهایی كه در اشعار صائب از جمله غزلیات وی مورد استفاده قرار درفته است بیشتر آیات پیشبافت بینامتنی: 

 المثلهاست:قرآن كریم، روایات مأثوره و احادیث نبوی و معصومان )ع( و ضرب

صائب بدون توجه به كاربرد آیات قرآنی و احادیث موجود در آن امری  مطالعج دیوانآیات قرآن كریم و احادیث: 

ناقص است. صائب بمیزان نسبتاً چشمگیری از آیات و روایات الهی در اشعار خویش بهره برده است. در ادامه به 

 هایی از كاربرد آیات و احادیث در غزلیات صائب اشاره خواهیم نمود:ذكر نمونه
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پاک         مت  ندا ند اشییییک  ناه میک  دل را از د

 
 نیست از دوزخ غمی تا دیدۀ پرنم به جاست 

 (415)همان، 

 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌكه بعنوان نمونه به آیج مباركه سورۀ هود اشاره دارد كه میفرماید*

 (.45* )هود: 

پردۀ اسیییرار یییافییت          گو در  ت ف د  هر كییه راه 

 
 چون كلیم از لَن ترانی لذت دیدار یافت 

 (545)همان،                                           

سورۀ مباركج اعراف درخصوی داستان حضرت موسی )ع( در مسئلج رؤیت حق تعالی دارد  413كه اشاره به آیج  

رََّ مَکَانَهُ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَ إِلَى انْظُرْ وَلَکِنِ تَرَانِی لَنْ قَالَأَنْظُرْ إِلَیْکَ   أَرِنِی رَبَِّ قَالَ رَبَُّهُ وَكَلََّمَهُ لِمِیقَاتِنَاوَلَمََّا جَاءَ مُوسَى * 

ا أَوََّلُ وَأَنَ فَلَمََّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ  صَعِقًا مُوسَى وَخَرََّ دَكًَّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبَُّهُتَجَلََّى  فَلَمََّافَسَوْفَ تَرَانِی  

داه ما آمد و خدا با او سخن دفت موسی عرض كرد كه خدایا خودت را به من و چون موسی به وعده» *الْمُؤْمِنِینَ

 «. بنما تا تو را مشاهده كنم، خداوند فرمود كه مرا تا ابد نخواهی دید

كرده           تو در خییاک  توبییه كییه  خم  ت ین   ایا

 
 موقوف آبیاری اشک ندامت است 

 (4974)صائب تبریزی،                               

و خدا هر كه را »( یعنی 43* )شوری: اللََّهُ یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُای است به آیج *اشاره

 بخواهد بسوی خود برمیگرداند و هر كه را به درداه او به تضرَّع و دعا بازآید، هدایت میکند.

دره مشیییو                 خود  هی  در نی  ک ی م ن  چون وا 

 
 ابرودشاده باش چو دستت دشاده نیست 

 (4544) صائب تبریزی،                             

در ترازوی اعمال آدمی در روز قیامت، چیزی بهتر از »كه به حدیثی از پیامبر اكرم )ی( اشاره دارد كه میفرمایند: 

 (. 375/ ی 4، 4344)مجتبوی،« حُسن خلق دذاشته نمیشود

عدل ترازوی دران   تمکینی اسیییتاز دو سیییر، 

 
 كه نرنجاند كسی را و نرنجیده دذشت 

 (955)دیوان صائب تبریزی،                         

ستم آدمی به خویش، ستم آدمی »كه به حدیثی از امام صادق )ع( اشاره دارد كه به سه نوع ظلم اشاره مینمایند: 

 (.44/56، 4397)حرَّ عاملی،« دمی به خداوندبه دیگران و ستم آ

 

 المثلها:ضرب
جاز آورده       ئب در م قت روی صییییا  ایماز حقی

 
 ماه را دائم ز طشت آب میجوییم ما 

 (699)صائب تبریزی،                                 

 مویت سیییفید دشیییت و همان از شیییراب تلخ    

 
 در شیر زنددانی خود آب میکنی 

 (4415)همان،                                        

 میتوان صائب به سیلی روی خود را سرخ داشت    

 
 از چه باید كرد رنگین از شراب دیگران 

 (5474)همان،                                       

 حرف حق را بر زمین انداختن بیحرمتی اسیییت 

 
 زین سبب بر منبر دار فنا منصور رفت 

 (4456)همان،                                        
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 سطح تبیین
ی است كه ااست. تبیین مرحله« تبیین»سومین مرحله از مراحل تحلیل انتقادی دفتمان در نظریج فركالف سطح 

به بیان ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی می ردازد. اینکه چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحت تأثیر اجتماع »

توصیف دفتمان بعنوان بحثی از یک فرایند »(. هدف از مرحلج تبیین 16: 4394)آقادل زاده و غیاثیان، « رندقرار دا

اجتماعی است. تبیین، دفتمان را بعنوان كنش اجتماعی توصیف میکند و نشان میدهد كه چگونه ساختارهای 

د بر آن چه تأثیرات بازتولیدی میتوانناجتماعی، دفتمان را تعین میبخشند. همچنین تبیین نشان میدهد دفتمانها 

(. تالش صائب 615: 4374)فركالف، « ساختارها بگذارند. تأثیراتی كه منجر به حفظ یا تغییر ساختارها میشوند

های پنهان كالم وی درک میشود، همانگونه برای بازنمایی اوضاع و شرایط اجتماعی ی سیاسی و فرهنگی ایران از الیه

یژدی ایدئولوهی آن دوره یعنی حکومت قشری و سختگیرانج مذهب بر تمامی امور از همین طریق كه به بزردترین و

 میتوان رسید.

قدرت از یک سو دارای عملکرد است و »درخصوی دفتمان و قدرت فركالف بر این باور است كه  روابط قدرت:

پردۀ دفتمان پنهان است. در هر دو این كنش در دفتمان تجلَّی مییابد و از سویی دیگر روابطی از قدرت در پس 

حالت قدرت در مبارزات اجتماعی پیروز میشود. درخصوی نقش قدرت در دفتمان باید به این نکته اذعان داشت 

(. صائب به ساختار حکومت 454: 4344)خانی و همکاران، « كه دفتمان بمثابج میدانی است از مبارزات قدرت

صائب تبریزی »حاكمان را بکرَّات مورد توجه قرار داده است: « ظلم» سیاسی زمان خویش معترض است و مسئلج

 الشعرایی را از شاههرچند در زنددی خویش در دربار شاهان صفوی در رفاه و آسایش نسبی بوده و حتی لقب ملک

ین ان آتشعباس دوم درفته و با سالطین متعدد برخورد داشته است، هرداه الزم دیده چه با پند و اندرز و چه با زب

خود بسیار روشن و با شجاعتی كمنظیر از ستمگریهای شاهان بر ضعفا و مستضعفان سخن دفته و خطاب به 

دیری شاه و شاهنشاهان عصر خویش انتقادهایی داشته است. داهی از ظلم شاهان و داهی از خشم و انتقام

مردم نیازمندند و از آنها خواسته كه نگذارند  اطرافیانش از مردم ضعیف نالیده و داهی هم به شاهان پند داده كه به

(. صائب 464: 4394)هاشمیان و رشیدی، « های حکومتشان را سست كندكشور رو به بیگانگی آورد و تفرقه پایه

به قدرت حاكم دوشزد میکند كه ظلم پایان و عاقبت خوشی ندارد و ظالم عاقبت در درداب ظلم خویش درفتار 

 خواهد شد:

ل      ظ لم بییه  میشیییود        ظییا فتییار  در یش  خو  م 

 
 از پیچ و تاب نیست رهایی كمند را 

 (14)صائب تبریزی،                                  

سبک     شاهی  ست در میزان عدل  شوكت   سنگ ا

 
 عشق میگیرد به خون كوهکن پرویز را  

 (45)همان،                                           

ای بیفروغ انی جز زوال حکومت ندارد، همانگونه كه خورشید در وقت غروب سایهسختگیری دولت بر مردم ارمغ

 خواهد داشت. 

 خرمن خود سیییوخت هر كس بیگناهان را دزید

 
 نیش دردد آتش آخر خانج زنبور را 

 (44)همان،                                            

قت زوال       ید كمتر میشیییود و یج خورشییی  سیییا

 
 دولت را دلیل رفتن است دیری  اهلتنگ 

 (4559)همان،                                        
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ولوهی ای به نام ایدئفركالف بر این عقیده است كه تحلیل قدرت و روابط طبقاتی نیازمند به مقوله ایدئولوژی: 

ایجاد شده، حفظ شده،  ایدئولوهی عناصری مهم در فرآیندهایی هستند كه روابط قدرت بواسطج آنها»است؛ چراكه 

صورتی قانونی به خود درفته و دچار ددردیسی میشود. ازآنجاكه تحلیل ایدئولوهی نیازمند به تحلیل دفتمان است، 

زاده، ی)جهانگیری و بندر ریگ« ای با اهمیت برای تحلیل دفتمان انتقادی میشودایدئولوهی مبدّل به مضمون و مقوله

دئولوهیک غالب بر غزلیات صائب اعتقادات مذهبی و عرفانی است كه انعکاسی از باورهای (. دفتمان ای43: 4346

وسوی مذهب اجتماعی عصر وی است. صفویه با رواج مذهب تشیّع، ایدئولوهی اصلی حاكم بر جامعه را به سمت

ی عرفانی نیز های مذهبی حاكم بر جامعج دوران حیات شاعر، باورهارسمی تشیع متمایل نمود؛ بتبع اندیشه

كمابیش رایج بود. ازاینرو ایدئولوهی حاكم بر غزلیات صائب را میتوان در راستای دستیابی به اهداف معنوی و 

 معرفتشناسانج شاعر مورد تحلیل و واكاوی قرار داد.

 

 گیرینتیجه
فركالف  قادی دفتمانبررسی غزلیات صائب از نظر واهدان نشان میدهد كه ویژدیهای موردنظر در اندیشج تحلیل انت 

های بسیاری وجود دارد كه داللت بر در چهارچوب ویژدیهای صوری در این متن وجود دارد، در این غزلیات واهه

دهندۀ ارزش واهدان در اشعار یادشده دارد. حیطج مورد بررسی زهد ریاآلود زاهدان و ظلم حاكمان عصر بود كه نشان

رایشات قشری و ریاآلود طبقج زاهدان و متشرعان میباشد. زنجیرۀ واهدانی وجود ظلم در جامعه ازسوی پادشاه و د

ابعاد منفی ایدئولوهی قدرت را در غزلیات صائب بچالش میکشد. بجز واهدان، ضمایر مورداستفاده نشاندهندۀ صائب 

ت اندیشج خویش در مقام قدرت و تحقیر زاهدان است. از میان وجوه فعلی مختلف، وجه اخباری را برای بیان قاطعی

در قالب انتقادات كوبنده درخصوی رفتار و اعمال ناپسند زاهدان در كنار وجوه امری و پرسشی مورد استفاده قرار 

داده است. در سطح تفسیر دفتمان عرفانی و پیشامتن، آیات و روایات اسالمی مورد استفادۀ شاعر میباشد. در سطح 

یفیت قدرت در ساختار سیاسی و دفتمان معنوی و دینی مورد توجه تبیین نیز توجه به عرفان اصیل، تشریح ك

 صائب قرار درفته است.

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این هنماییرا محمد حجتآقای دكتر  .استشده استخراج كرماناسالمی واحد 

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب  زهره داودی ثانی. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فرهاد طهماسبیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندصی این پژوهش نقش داشتهتخص

  .استبوده

 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را ویسنددانن كه كرمانانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
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 .نمایند

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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