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 چکیده  

اندیشمندان موضوع جبر در شعر حافظ را بسیار مورد بررسی قرار داده و آرای مختلفی را در 

اند. برخی این اصطالح را، مانند بسیاری از اصطالحات موجود در شعر این زمینه مطرح کرده

رندانه  اند؛ بعضی آن را ابزاری برای توجیه گفتارهایای برای آفرینش ادبی پنداشتهاو، وسیله

اند. با توجه به شیوۀ اند؛ بسیاری دیگر نیز آن را معلول جبرگرا بودن حافظ دانستهتلقی کرده

اندیشی دارد و بینی و روح حاکم بر شعر حافظ که نشان از نوعی آزادآفرینش ادبی، جهان

و مورد طلبی و باور به جبر حاکم است، اگرچه قائل شدن به دهمچنین تناقضی که میان اصالح

رسد، نظر میخصوص استفاده از این اصطالحات برای آفرینش ادبی صحیح بهنخست به

 بینی حافظ بسیار دشوار است.  گرایی و جهانبرقراری رابطه میان جبر
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های ها، از گزارهرسمیت شناختن تفاوت برداشتتواند ضمن بههایی که مییکی از شیوه

بینی حافظ ارائه دهد، خودداری از مبنا قرار دادن مفاهیم جهانجبرگرایانه فهمی نزدیک به 

تر از شعر حافظ براساس دست آوردن فهمی عمیقها و سعی در بهبیتبرآمده از ظاهر تک

است با استفاده از رویکرد ارنستو روشی علمی است. از این رو در مقالة حاضر سعی شده 

های جبرگرایانة شعر حافظ بررسی شود و طبق ین گزارههای زیرالکلو و شانتال موف، الیه

های تحلیل انتقادی گفتمان، مبنی بر غیرشفاف بودن زبان در انتقال مفاهیم و تأثیر فرضپیش

کار بردن مفاهیم جبرگرایانه، ها، نشان داده شود که هدف غایی حافظ از بهزبان در فهم واقعیت

د فضای الزم برای بسط ایدئولوژی گفتمان رندی و سست کردن نه بیان باور به جبر، بلکه ایجا

 ها قبل، بر فضای فرهنگی ایران تسلط داشته است.  است که از قرن هژمونی گفتمان زاهدانه

 تحلیل انتقادی گفتمان، جبر، گفتمان رندی، حافظ.های کلیدی: واژه

 . مقدمه  1

پژوهان با مبنا برخی از حافظ حضوری ملموس دارد ودیوان حافظ موضوع جبر در 

های مرتبط قرار دادن چند بیت، نظرات مختلف و گاه متضادی در تحلیل و تبیین گزاره

های جدید خوانش و فهم متن، تصور اند. در روزگار ما، با ورود نظریهبا آن ارائه داده

ازگاری دست داد تا ستوان درکی دیگرگونه از جبر در شعر حافظ بهشود میمی

های مختلف از باشد و ضمن پذیرش اصل امکان فهمبیشتری با روح شعر او داشته 

ها و تناقضات موجود در این حوزه، ازجمله تناقض میان متون یکسان، برخی از تضاد

 مجبور دانستن انسان و آزاداندیشی و نگاه انتقادی، را مرتفع کند.  

ای نسبتاً جدیدی است که این امکان را به ما هرشتتحلیل انتقادی گفتمان حوزۀ بینا

های مختلف متون را بکاویم و با گذر از ظاهر کالم به دهد تا با استفاده از آن، الیهمی

های فرایند فهم و دیگر خصوصیات این تری برسیم. با عنایت به پیچیدگیمفاهیم عمیق

ف، و تغییر معنای اثر با تغییر حوزه، ازقبیل عدم محدودیت معنای اثر به مقاصد مؤل
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ند اصول و بافت فرهنگی و تاریخی حوزۀ فهم، تحلیلگران انتقادی گفتمان معتقد

ها شوند. این ارزشسازند، در مواقعی صریحاً بیان نمیهایی که شالودۀ متن را میارزش

مین گاه در صورت متن نهان هستند و هدف از تحلیل انتقادی گفتمان آشکار کردن ه

(. از این رو در 112: 1891های نهان در صورت متن است )پالتریچ، ها و جایگاهارزش

تحلیل انتقادی گفتمان الکالو و موف، خوانشی این مقاله سعی شده است براساس نظریة 

دست دادن شناختی ضمن به تا بتوانهای جبرگرایانة حافظ صورت گیرد متفاوت از گزاره

های جبرگرایانة شعر حافظ، بخشی از نحوۀ تعامل منتقدی مصلح با ارهدیگر از کارکرد گز

   زدۀ قرن هشتم منطقة فارس تبیین شود.جامعة بحران

 . سؤاالت پژوهش 1ـ1

های جبرگرایانه در شعر حافظ، آیا او مانند اشاعره به ـ با توجه به وجود گزاره

 مجبوربودگی انسان  اعتقاد داشته است؟

های جبرگرایانة شعر او را چگونه قاد نداشتن حافظ به جبر، گزارهـ درصورت اعت

 کرد؟  توان تبیینمی

 . فرضیات پژوهش  2ـ1

پژوهان، حافظ با توجه به دارا بودن روحیة انتقادی، رغم باور غالب حافظـ علی

جدی خواسته در دنیای ذهنی و عینی، به جبر اعتقاد طلبی و ایجاد تغییرات خوداصالح

 ندارد.

ظاهر ـ او در روزگاری که معضالت بنیادینی مانند دروغ و ریا توسط نهادهای به

کند های حاوی مفهوم جبر استفاده میشود، از بخش مهمی از گزارهمقدس ترویج می

رانی گفتمان رقیب، قدرت گفتمان زاهدانه سازی گفتمان خودی و حاشیهتا با برجسته

 هژمونی گفتمان خودی را بسط دهد.  را سست کند و دامنة
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 . پیشینۀ تحقیق  3ـ1

توان یافت که اند، کمتر کسی را میاز میان نویسندگانی که دربارۀ شعر حافظ قلم زده

در شعر او را نکاویده و بخشی از اثر خود را به این و یا جبر و اختیار  موضوع جبر

توان به ین زمینه منتشر شده، میموضوع اختصاص نداده باشد. ازجمله آثاری که در ا

 موارد زیر اشاره کرد: 

(: دادبه در این مقاله 1822از اصغر دادبه )« جبرگرایی حافظ، باور یا ابزار؟»مقالة  

: 1828کدکنی )رضا شفیعینحوۀ تعامل حافظ با زبان را کاویده و مطابق نظریة محمد

ای برای رسیدن به عنوان وسیلهبه (، باور دارد که حافظ از بسیاری از اصطالحات485

اهدافی دیگر استفاده کرده است. اگرچه هر دوی این محققان به نگاه ابزاری حافظ در 

کاربست اصطالحات مختلف اعتقاد دارند، در هدف غایی او اختالفی جزئی در آرای 

ما روزبه داند؛ اکدکنی آفرینش ادبی را هدف نهایی حافظ میشود: شفیعیها دیده میآن

بر آن، موارد دیگر ازجمله شکوه و شکایت، طنز و نقد را هم جزو اهداف حافظ عالوه

آبادی نوشاثر محمد مشهدی« نسبت حافظ با مجبره و اشاعره»است. مقالة ذکر کرده 

دنبال اثبات این موضوع است که حافظ خود به جبر (: نویسنده در این مقاله به1890)

گیری گویی به نکتهاز این موضوع صرفاً برای رویارویی و پاسخاعتقادی نداشته و 

حافظ و مقولة جبر و »است. مقالة مالمتگران و توجیه شیوۀ رندی خود استفاده کرده 

پژوهان نفر از حافظ 45(: دشتی در این مقاله، آرای 1891نوشتة مهدی دشتی )« اختیار

نفر از  15نوشتة او، کرده است. بهآوری و نقد و منتقدان را در این باب گرد

و  اند، شش نفر او را از اختیاریون دانستهپژوهشگران به جبرگرایی حافظ قائل بوده

اند. خود نویسنده بعد از ذکر آرای مختلف، حافظ را مابقی در این حوزه وارد نشده

 است.   تقریباً نزدیک به اهل اعتدال دانسته 

ای نسبتاً جدیدی رشتهگفتمان رویکرد مطالعاتی بینا از آنجا که شیوۀ تحلیل 

شود، آثاری که از این رویکرد برای تحلیل شعر حافظ استفاه کرده باشند، محسوب می
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« غزل حافظ، عرصة تقابل دو گفتمان»توان از مقاالت حال، میزیاد نیست؛ با این 

با تکیه بر شیوۀ تحلیل  شناسی غزل حافظجامعه»( و 1831نوشتة فرزان سجودی )

( در این حوزه نام برد. طهماسبی بدون 1891به قلم فرهاد طهماسبی )« گفتمان انتقادی

عنوان ها را بههای مطرح تحلیل گفتمان، برخی از مفاهیم و نشانهتوجه به شیوه

های موجود در شعر حافظ معرفی کرده و معتقد است اگرچه حافظ تحت تأثیر گفتمان

شود. سجودی در مقالة جبرگرایانة دورۀ خود بوده، تسلیم محض محسوب نمیتفکر 

نحوی بهتر به معرفی دو گفتمان مطرح شعر حافظ، یعنی گفتمانی که حول دال خود به

، پرداخته و به مرکزی زهد و گفتمان دیگری که حول دال مرکزی رند شکل گرفته

 است.  ها اشاره کردههای آنبرخی از ایدئولوژی

 . چارچوب نظری تحقیق 4ـ1

ساختارگرایان جزو اولین کسانی بودند که با پشتوانة مطالعاتی سوسور تا لوی ـ 

شناسی و فهم متن پدید آوردند. یکی از هایی بدیع در حوزۀ زباناستروس، نظریه

های جدیدی در حوزۀ فهم متون پدید شناسی راهترین مواردی که باعث شد زبانمهم

شناسان جدید زبان را های خاص دربارۀ رابطة زبان و واقعیت بود. زبانورد، دریافتآ

عنوان دستگاهی خالق پذیرفتند که جهان ای برای انتقال اطالعات، بلکه بهتنها وسیلهنه

ها و روابط اجتماعی را هم همراه آن، هویتسازد و درعین حال بهاجتماعی را می

ها و (. قائل شدن به خلق هویت80: 1894یورگنسن و فیلیپس، آورد )وجود میبه

وسیلة زبان، درک نو از نحوۀ رابطة زبان با واقعیت و... گام بلندی روابط اجتماعی به

نام تحلیل گفتمان ای جدیدی بهرشتهشناسی را به ابداع حوزۀ مطالعاتی بینابود که زبان

 سوق داد.  

نون راه پرفرازونشیبی را طی کرده و اندیشمندان بسیاری اگرچه تحلیل گفتمان تاک

طور دقیق تعریف کنند، پس از گذشت چندین دهه، اند این اصطالح را بهسعی کرده
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ای و متفاوت بودن گستردگی بسیار زیاد حوزۀ عمل این دانش بینارشته سبببه

کاملی از آن دیده  کنند، تعریفهای گوناگونی که از آن استفاده میخصوصیات دانش

( و ما در اینجا ناچاریم برای دیدن تصویری نسبتاً جامع، 12: 1891شود )سلطانی، نمی

 از چند منظر به آن بنگریم.  

 گرا گفتمان ساخت. تحلیل 1ـ4ـ1 

کار برد. او شناسی است که تحلیل گفتمان را در مقالة خود بهزلیک هریس اولین زبان

گرایانة جمله و متن معرفی کرد ای برای بررسی صورتیوهتحلیل گفتمان را ش

گرا گفتمان را ساختشناسان (. به پیروی از هریس، زبان29: 1829)فرکالف، 

ای از جمالت دانستند که با هم ارتباط ساختاری دارند. این گروه دیدی مجموعه

ه داشتند و تحلیل گفتمان تر از جملهای بزرگگرایانه و ساختارگرایانه از سازهصورت

(. طبق 11: 1898گرایانه به متن معرفی کردند )یارمحمدی، مثابة نگاه صورترا به

واژ، واژه و... در جمله زبان برای مطالعة واج، تکگونه که دستور تصور ایشان، همان

ای سیلهرود، تحلیل گفتمان نیز حوزۀ مطالعة متن در واحد باالتر از جمله و وکار میبه

داری همچون پاراگراف، برای بررسی صوری چگونگی ساخته شدن واحدهای معنا

مکالمه و مصاحبه در زبان گفتاری یا نوشتاری است و پس از شناخت رابطة جمالت 

 کند.   با همدیگر، کلیت آن چیزی را که نتیجة این روابط است، آشکار می

یه فرصت مناسبی را دراختیار حوزۀ تحلیل گرا با این نظرشناسی ساختاگرچه زبان

شد که این شیوه نتواند به تبیین منطقی متن بپردازد داد، ایراد مهمی باعث میمتن قرار 

توجهی به بافت موقعیتی و یا همان محیط و فضایی بود که متن در آن شکل و آن، بی

 گیرد. می
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 گرا   . تحلیل گفتمان نقش2ـ4ـ1

شناسی گرایی است. زبانسر گذاشت، نقشی که تحلیل گفتمان پشتادومین مرحله

گرا بود. شناسی ساختها درپی جبران کمبودهای زبانگرا از بعضی جنبهنقش

گرایان، بر نقش ارتباطی زبان خالف ساختگرایان برای نیل به این مقصود، برنقش

های ذهنی، به این نتیجه رسیدند متمرکز شدند و ضمن بررسی زبان، مستقل از ویژگی

هاست و صورت زبان در خدمت نقش ارتباطی که هدف اصلی زبان ارتباط میان انسان

 (.  33: 1894زاده، آن است )آقاگل

گرایان جلوتر آمدند و گرایان در مطالعات خود یک قدم بسیار مهم از ساختنقش

گرایان در این تمان بود. اما دقت نقشگیری گفهم لحاظ کردن عوامل بافتی در شکلآن

توانست برخی از معضالت را حل کند؛ زیرا اگرچه آنان به بافت اهمیت زمینه نمی

های بالفصلی مانند دادند، منظورشان از بافت بسیار محدود بود و شامل محیطمی

شناسان، برخی رود. درمقابل این زبانکار میمحیط کالس و کار بود که زبان در آنجا به

تنها پرداختن به هر نوع تعامل زبانی در هر نوع از تبادل کالمی، نه»دیگر معتقد شدند 

گیرد، بلکه کل تاریخ صداها و چیزهای دیدنی مجاور و پیرامون آن رخداد را دربرمی

)هلیدی و « شودفرهنگی مشارکان و نوع اعمالی را هم که در آن درگیرند، شامل می

همراه ترین معنای آن، به(. وارد کردن بافت موقعیتی در وسیع55 :1898حسن، 

شناسان، فیلسوفان و اندیشمندان علوم اجتماعی، مانند های برخی دیگر از زبانپیشنهاد

کردن مفاهیمی چون ایدئولوژی، قدرت و هژمونی در حوزۀ زبان، باعث شد این وارد 

انسانی راهی تازه بیابد که با نام جدید تحلیل  شناسی و علوممطالعات از دو مسیر زبان

 انتقادی گفتمان شناخته شد.  
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 . تحلیل انتقادی گفتمان 3ـ4ـ1

ای در مطالعات گفتمانی است که بخشی از آن تحلیل انتقادی گفتمان، رویکرد ویژه

ریشه در آرای میشل فوکو فیلسوف فرانسوی دارد. قائالن این رویکرد انتقادی باور »

ارند عواملی چون بافت تاریخی، روابط قدرت در جامعه، نهادها و فرایندهای د

وجود اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی، متن و یا صورت زبان و معانی را به

م، تحت تأثیر نیچه، 1920(. میشل فوکو بعد از سال 140: 1894زاده، گل)آقا« آورندمی

چیز ازجمله معرفت و مفهوم صدق یا لق همهتدریج قدرت را منشأ همة امور و خابه

چیز مانند قلمرو اشیا و چیزها، همان حقیقت معرفی کرد و معتقد بود قدرت همه

( و گفتمانی 12: 1829پور، کند )بهرامواقعیت و نحوۀ کاربرد مفهوم صدق را خلق می

نوعی نظام به گیرد وتر از زبان است و کل حوزۀ اجتماع را دربرمیسازد بزرگکه می

 پذیرند.   ها و فاعالن اجتماعی آن را میدهد که سوژهدانایی را شکل می

در ادامة این مباحث، متفکرانی مانند هاج، گونتر گراس و فرکالف در دهة هشتاد و 

نود میالدی با ایجاد سازوکار جدید به نوعی از خوانش انتقادی دست یافتند که 

( 142: 1894زاده، ولوژی و قدرت را در متن نشان دهد )آقاگلتوانست تأثیرات ایدئمی

 این افراد مانند فوکو باور داشتند:  

گو بین افراد، حتی در سطح مطالعات خُرد، را ولوحانه خواهد بود اگر گفتساده

های مستقل از مسائل گفتمانی همچون قدرت، ایدئولوژی و ساختار و نهاد

ان و قدرت و زبان و گفتمان با یکدیگر رابطة دیالکتیکی اجتماعی بدانیم؛ چراکه زب

زاده، گلسازد )آقادارند؛ یعنی زبان گفتمان را و گفتمان به نوبة خود زبان را می

1891 :53  .) 

پس سعی کردند با ابداع شیوۀ مطالعاتی جدید، سلطه و عدم رعایت عدالت اجتماعی 

گیرد، اجتماعی و سیاسی خاصی صورت میرا که از طریق نوشتار و گفتار در بافت 

های استفادۀ غیرمشروع از قدرت جمعی را آشکار کنند؛ از این بررسی نمایند و شکل
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گیری روابط اجتماعی، هویت، دانش و قدرت رو پاسخ به مسائلی مانند چگونگی شکل

تماعی ها و مؤسسات اجگیری نهاداز طریق متون نوشتاری و گفتاری، و چگونگی شکل

: 1898از طریق گفتمان به مباحث اصلی تحلیل انتقادی گفتمان تبدیل شد )یارمحمدی، 

11  .) 

هایی که این رویکرد برعهده دارد، آگاه کردن سوژه از ترین نقشیکی از مهم

وضعیت خود و پرده برداشتن از فریبی بزرگ است. اغلب، فاعالن نهادی، مطابق 

یابند که ممکن فتمانی، در جایگاه فاعالنی پرورش میبندی ایدئولوژیک ـ گصورت

های ایدئولوژیکی گفتار و رفتار خود آگاه نباشند و تمامی آنچه را که از است از ریشه

عنوان چیزی که عقل سلیم غیرایدئولوژیک شود، بهطرف نهادهای اجتماعی صادر می

ها را شدگیگونه طبیعید اینکوش، بپذیرند. تحلیل انتقادی گفتمان میکندمطرح می

تر نقش اجتماعی گفتمان را که ماهیتاً از دید مشارکین مخفی روشن کند و به بیان کلی

 (.  11: 1829ماند، آشکار نماید )فرکالف، می

 . جبر در شعر حافظ2

کنند استفادۀ حافظ از اصطالحات یک حوزۀ خاص، دلیل اعتقاد و بسیاری تصور می

ظاهر معقول را دیگر این نظر بهکه برخی  آن حوزۀ تخصصی است؛ درحالیورود او به 

از اصطالحات  حافظگاه و پراکندۀ بهاستفادۀ گاه پذیرند. گروه اخیر باور دارندنمی

های کالمی او توان دلیل وجود دغدغهویژه اصطالحات جبرگرایانه، را نمیکالمی، به

چند اصطالح نجومی دلیل منجم بودن او نیست. درواقع گونه که وجود دانست؛ همان

این اصطالحات را مادۀ خامی برای نیل به اهداف مختلف دیگر مانند شکوه و  حافظ

کار برده است )شمیسا، ( و آفرینش ادبی به85و  11: 1822شکایت، طنز و نقد )دادبه، 

ت نجومی و کالمی، بلکه تنها دربارۀ مفاهیم مرتبط با اصطالحا(. این حکم نه51: 1833

نظران، دربارۀ بسیاری از اصطالحات تخصصی دیگر از صاحب براساس دیدگاه برخی
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 دیگر ازجمله اصطالحات عرفانی نیز صادق است )برای آگاهی بیشتر ر.ک: شمیسا،

    (.  485: 1828کدکنی، شفیعی؛ 118: 1831؛ خرمشاهی، 110: 1833

ترین دالیل خود را به دو نشانة ا باور دارند، مهمگرا بودن حافظ ره جبرکافرادی 

های اند. نخستین دلیل وجود گزارهمعطوف کردهمتنی متنی و چند نشانة بروندرون

ها صراحتاً مفاهیمی را پرورده که به ، حافظ در آنزعم ایشانفراوانی است که به

 کند؛ مانند:مجبوربودگی انسان اشاره می

 ده وز جبین گره بگشارضا به داده ب 
 

 ستکه بر من و تو در اختیار نگشاده 
 

 (54: 1832)حافظ، 

شناسان مفاهیم آشکار و در کنار این استدالل، با عنایت به اینکه اغلب این حافظ     

ها به شماری را که حافظ در آنهای بیدهند، گزارهمستقیم را در مرکز توجه قرار می

و باور خود به توان انسان در تغییر سرنوشت خویش و طبیعتاً نقد اجتماعی پرداخته 

گیرند؛ حتی گاه ابیات مرتبط با مختار بودن مختار بودن آدمی را نشان داده، نادیده می

دهندۀ اعتقاد به اختیار، بلکه انسان را که منحصر به چند بیت مشهور است، نیز نه نشان

(. دلیل دومِ معتقدان جبرگرا بودن حافظ 48: 1891دانند )دشتی، هیجانات آنی شاعر می

دهندۀ ها از مفهوم یا اصطالحی استفاده شده که بازتاباست که در آن هاییگزاره

 ها را دلیل اشعری بودن حافظ دانستهباورهای اشاعره است. برخی وجود این اصطالح

های این موارد که نشانه(. از 111: 1831اند )خرمشاهی، گرایی او قائل شدهو به جبر

 توان به این نمونه اشاره کرد: چندی در شعر حافظ دارد، می

 این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست
 

 روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم 
 

 (422: 1832)حافظ،  

متنی، بافت موقعیتی نیز واجد شرایطی است که برخی های درونبر این نشانهعالوه     

اند. مثالً با نشان دادن فضای گرا بودن حافظ استفاده کردهاز آن برای اثبات جبرافراد 

( و 82و  2: 1813اعتقادی قرن هشتم منطقة فارس، باور اساتید حافظ )خرمشاهی، 
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اند که حافظ باید روح اعتقادی جبرگرای حاکم بر حوزۀ تصوف، به این نتیجه رسیده

به اینکه اعتقاد به جبر یکی از اصول اعتقادی اشاعره صوفی و اشعری باشد و با عنایت 

 (. 19: 1851دشتی، اند )و بسیاری از متصوفه است، حافظ را جبرگرا دانسته

 متنیهای درون. نشانه1ـ2

عنوان دلیل جبرگرا بودن حافظ مورد استناد پژوهی بهابیاتی که در طول تاریخ حافظ

ها، برای هر سبب فراوانی این نمونهشوند. بهبندی میاند، در سه بخش دستهگرفته قرار

 صورت اتفاقی ده بیت انتخاب و تحلیل شده است.   بخش به

 . بخش نخست: گفتمان عاشقانه و عارفانه1ـ1ـ2
 . بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یـار  1 

 

 حاشا که رسم لطـف و طریـق کـرم نداشـت      

 

 ( 109: 1832)حافظ، 

ــ1 ــر ل ــف قامــت دوســت . نیســت ب ــم جــز ال  وح دل
 

 

 

ــتادم      ــداد اسـ ــاد نـ ــر یـ ــرف دگـ ــنم حـ ــه کـ  چـ
 

 ( 413)همان،  

 . حافظـا گـر مـدد از بخـت بلنـدت باشـد      8

 

 شـــمایل باشـــیصـــید آن شـــاهد مطبـــوع 

 

 ( 111)همان،  

ــی  4 ــو برنم ــام از ت ــد و ک ــس برآم ــد. نف  آی

 

 آیـد نمـی فغان کـه بخـت مـن از خـواب در     

 

 (819)همان،  

ــاف5 ــن. بخــت ح ــر از ای ــرد ظ گ ــد ک ــدد خواه ــه م  گون
 

 

 

ــود       ــد ب ــران خواه ــت دگ ــه دس ــوقه ب ــف معش  زل
 

 ( 129)همان، 

ــه مــا داد 1  . ســلطان ازل گــنج غــم عشــق ب

 

 تـــا روی در ایـــن منـــزل ویرانـــه نهـــادیم   

 

 ( 505)همان، 
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 . حافظ گمشده را با غمت ای یـار عزیـز  2

 

 سـت ست کـه در عهـد قـدیم افتـاده    اتحادی 

 

 ( 58)همان،  

 . مرا به بند تو دوران چـر  راضـی کـرد   3

 

 ولی چه سود که سر رشته در رضـای تـو بسـت     

 

 ( 42)همان، 

 قدر نیسترویان بختت جز این. حافظ ز خوب9
 

 

ــردان      ــا بگـ ــم قضـ ــایی، حکـ ــتت رضـ ــر نیسـ  گـ

 

 ( 518)همان،  

 چشمان ز سر بیرون نخواهد شدمرا مهر سیه. 10
 

 

 گرگـون نخواهـد شـد   قضای آسمان اسـت ایـن و دی   

 

 ( 111)همان،  

 . بخش دوم: گفتمان اجتماعی2ـ1ـ2

ــا آزمــوده 1 ــن شــهر بخــت    . م  ایــم در ای

 خویش  

 بیرون کشید باید، از این ورطه رخت خویش 

 

 ( 898)همان،  

ــادان دهــد زمــام مــراد 1 ــه مــردم ن  . فلــک ب

 

 تو اهل فضلی و دانـش همـین گناهـت بـس      

 

 ( 814)همان، 

 پـرور  که چر  از چـه سـفله  . سبب مپرس 8

 شد

 سـببی اســت  بخشـی او را بهانــه بـی  کـه کـام   

 

 ( 39)همان، 

ــداری 4 ــود کــه بی ــولم ب ــه مل  . ز بخــت خفت

 

ــد       ــا بکن ــک دع ــبح ی ــه ص ــت فاتح ــه وق  ب

 

 ( 151)همان، 

ــاوری فلکــت روز داوری 5 ــرد ی  . خــوش ک

 

 تــا شــکر چــون کنــی و چــه شــکرانه آوری   

 

 ( 118)همان، 

 د بنالم کـه فلـک هـر سـاعت    . هر دم از در1

 

ــر    ــه آزار دگـ ــش بـ ــد دل ریـ ــدم قصـ  کنـ

 

 ( 841)همان،  
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 . بـــر آســـتانة تســـلیم ســـر بنـــه حـــافظ2

 

 کــه گــر ســتیزه کنــی روزگــار بســتیزد  

 

 ( 111)همان،  
 . بشنو این نکته کـه خـود را ز غـم آزاده کنـی     3

 

 خون خـوری گـر طلـب روزی ننهـاده کنـی       

 

 ( 155)همان، 
 یـد و گـر راحـت ای حکـیم    . گر رنج پیش آ9

 

 هـا خـدا کنـد    نسبت مکن به غیر که ایـن  

 

 ( 150)همان، 
 . دور گردون گر دو روزی بر مـراد مـا نرفـت   10

 

 دائماً یکسان نباشـد حـال دوران غـم مخـور      

 

 ( 844)همان، 

 . بخش سوم: گفتمان انتقادی3ـ1ـ2
 . حــافظ مکــن مالمــت رنــدان کــه در ازل 1

 

 نیــاز کــرد بــیمــا را خــدا ز زهــد ریــا     

 

 ( 188)همان،  

 . من ز مسجد به خرابـات نـه خـود افتـادم    1

 

 ایــنم از عهــد ازل حاصــل فرجــام افتــاد     

 

 ( 150)همان،  
 کشـان خـرده مگیـر    . برو ای زاهـد و بـر درد  8

 ج

 که ندادند جز ایـن تحفـه بـه مـا روز السـت      

 

 ( 89)همان،  
 . مـرا بــه رنــدی و عشـق آن فضــول عیــب کنــد   4

 

ــه ا  ــد  ک ــب کن ــم غی ــرار عل ــر اس ــراض ب  عت

 

 ( 158)همان،  
 جز رندی نفرمودند. مرا روز ازل کاری به5
   

 

 هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهـد شـد   

 

 ( 111)همان،  
 جنگ است گوی رندان را که با حکم قضا. نصیحت1
   

 
 گیــردبیــنم مگــر ســاغر نمــیدلــش بــس تنــگ مــی 

 

 ( 101)همان،  

 برو ای ناصح و بـر دردکشـان خـرده مگیـر     .2
 

 کنـد ایـن، مـن چـه کـنم     کارفرمای قدر مـی  
 

 ( 413)همان، 

ــد   3 ــذر ندادن ــا را گ ــامی م ــوی نیکن  . در ک

 

ــو نمــی    ــر ت ــر ده قضــا را  گ ــندی تغیی  پس

 

 ( 3)همان،  
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 مســت . مکــن بــه چشــم حقــارت نگــاه در مــن9
 

 که نیست معصـیت و زهـد بـی مشـیت او     

 

 ( 551)همان،  

ش    10  دار  . بدِ رنـدان مگـوی ای شـیخ و هـ 

 

ــه داری      ــدایی کینـ ــم خـ ــا حکـ ــه بـ  کـ

 

 ( 102)همان، 

 ها  . تحلیل داده2ـ2

های آن های بخت و معادلهای مذکور واژهمدار گزارهازجمله ساختارهای گفتمان

چر ، فلک و حکم آسمان(، ازل و برابر آن )الست(، رند و معادل آن )دوران 

های آن )شیخ و ناصح( هستند که فراوان در شعر حافظ یافت کش( و زاهد و برابر)درد

تنهایی های موجود، واژۀ بخت بهها در نمونهجز حضور پررنگ این واژهشوند. بهمی

بار و زاهد و شیخ بیش از  20بار، رند بیش از  83بار، ازل و الست حدود  15حدود 

ای از این موارد جزو ساختارهای که بخش عمده دهتکرار ش دیوان حافظبار در  20

شود و توجه خاص ها مشاهده میبندی افراطی در آنمداری هستند که عبارتگفتمان

های فوق از این منظر، دادهها گویای باور او به گفتمانی ویژه است. شاعر به این واژه

 اند:  دارای مشخصاتی به این شرح

دارند، بخت مورد که همه در حوزۀ گفتمان عاشقانه قرار  در بخش اول، در شش

ها، در چند خالف این گزارهزند. برها را رقم میکنشگر اصلی است و سرنوشت انسان

جای بخت، ( که به گفتمان عارفانه تعلق دارند، به1و  1گزارۀ معدود دیگر )ابیات 

ر پیرامونی عهد قدیم کنشگر واژگان استاد ازل و سلطان ازل و در یک مورد عنص

ها نوع نگاه حافظ به هریک از این که استفاده از همة این نشانه اندمعرفی شده

 کند.  ها و درجة اهمیتشان را مشخص میگفتمان

از  8از فلک، در نمونة  1و  5، 1از بخت، در ابیات  4و  1در بخش دوم، در ابیات 

عامل جبر نام برده شده که در نظام دانایی عامه، عنوان از روزگار به 2چر  و در بیت 
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خداوند کنشگر معرفی  9شوند. در این بخش، فقط در نمونة همه مترادف محسوب می

ها تفاوت دارد و عمق توجه شاعر به این بخش را نشان شده است که با سایر نمونه

سوء تعبیر و حسن  ترتیبتوان به، مردم نادان و اهل فضل را می1دهد. در نمونة می

دگرسان محسوب بندی تواند نوعی عبارتپرور بودن چر  نیز میتعبیر دانست و سفله

 شود.  

های دو مورد قبلی متفاوت ها از لحاظ مشارکین با اغلب گزارهدر بخش سوم، داده

ر عنوان عناصر پیرامونی و داز روز ازل یا الست به 5و  8، 1، 1های است. در نمونه

های مهم نظام دانش و باور فرهنگ از علم غیب یاد شده که همه از نشانه 4بیت 

حکم قضا،  3و  1کنند. در ابیات اسالمی هستند و خداوند را کنشگر هستی معرفی می

مستقیماً خداوند کنشگر اصلی و عامل  10و  9کارفرمای قدر و در ابیات  2در بیت 

 است.  جبر معرفی شده 

عامل جبر منزلة شود، وقتی از بخت و اقبال بهه در شواهد مزبور دیده میهمچنان ک

گیرد که ریشة آن را باید آید، عقیده براساس گفتمانی خاص شکل میمیان میسخن به

هایی کم و زیاد در دانش فولکلوریک زمان جست. اگرچه هژمونی این گفتمان در دوره

های مدرن گوی انسانود. اگر حدیث نفس یا گفترسگاه به صفر نمیشود، هیچمی

هایی از قائل شدن به سببیت بخت امروزی را هم در این دو عرصه بررسی کنیم، نمونه

خصوص در زمان بروز هیجانات و غلیانات روحی، را خواهیم و اقبال در سرنوشت، به

نند گفتمان عرفانی های دیگر ماها، وقتی حافظ وارد مقولهدید. درمقابل این نمونه

توان گفت حافظ وقتی فضای رو می گردد. از اینشود، عامل جبر عوض میمی

 کند،دهد و مطالبی با عمق یا ارزش بیشتری را مطرح میگفتمانی را تغییر می

 گراید. مقتضای حال به باوری متفاوت میبه

روشنی قابل توضیح ف بهاین مفهوم در رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان الکالو و مو

تواند در تبیین گفتمانی بودن فهم ما از جهان درون و بیرون ذهن مؤثر است و می
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خود دارای خودیشود که بهای در جهان یافت نمیباشد؛ به این صورت که هیچ مقوله

د گیردار شدن باید در قالب گفتمانی قرار معنای قابل فهم باشد و هر پدیده برای معنی

های فیزیکی وجود دارند و اموری (. به عبارت دیگر اگرچه پدیده21: 1891)سلطانی، 

های یابند و این گفتمانها معنا میشوند، صرفاً از طریق گفتمانواقعی محسوب می

سازند )یورگنسن و فیلیپس، حاکم بر ذهن ما هستند که هم فهم ما از واقعیت را می

دۀ تصویری هستند که از هویت خودمان داریم )میلز، دهن( و هم شکل19: 1894

1891 :14 .) 

علت حضور پررنگ جز موارد یادشده، عناصر پیرامونی مسجد و خرابات هم بهبه

شوند. خرابات و های افراطی کالم او محسوب میبندیدر شعر حافظ جزو عبارت

هایی مکانها، اسمی آنهامیخانه از یک سو و مسجد و صومعه از سوی دیگر و مترادف

ها تقابلی اند. این نشانههستند که جمعاً بیش از دویست بار در شعر حافظ استفاده شده

باشند، خوب اند و بسته به اینکه هر مکان به کدام گروه تعلق داشته جدی را شکل داده

های بخش سوم و نمونه هایهای موجود در گزارهشوند. وجود تقابلیا بد معرفی می

ها در شعر حافظ، در تحلیل انتقادی گفتمان به موضوع بسیار مهمی منجر دیگری از آن

( و در معرفی 111: 1891رانی نام دارد )سلطانی، سازی و حاشیهکه برجسته شودمی

 دار نقش مهمی است.   بینی این شاعر عهدهجهان

های بخش سوم که د بنگریم، خواهیم دید که دادههای موجواگر از این ب عد به گزاره

های این سه بخش در معرفی جهان ترین گزارهناظر به جبر در عقیده هستند، مهم

دهند که از جهت نقش شوند و گفتمانی را شکل میفکری حافظ محسوب می

دی ها جاری است، با دو گفتمان قبلی تفاوت بنیامشارکین و تعاملی که در میان آن

دارد. از لحاظ مشارکین موجود، در بخش اول، با سه مشارک خداوند، عاشق و موجودِ 

روییم. در بخش دوم نیز با دو مشارک، نام بخت و فلک روبهای بهشدهجاندارپنداشته

یعنی فردی که زندگی بر وفق مراد او نیست و بخت و فلک که تقدیر او را رقم 



 121...                       کارکرد جبر در گفتمان فکری حافظ                       49/ شمارۀ 18سال 

شود: سوم، عموماً سه مشارک با شرایط خاص دیده میزند، مواجهیم. اما در بخش می

نخست، مشارکی که گاه با ضمایر من و ما، گاهی با عنوان حافظ و در بیشتر اوقات با 

ها، شکل ضمایر او و آنشود؛ دوم، مشارکی که گاه بهافراطی رند ظاهر میبندی عبارت

های بندیبیشتر موارد با عبارت های دگرسان ناصح و فضول و دربندیگاهی با عبارت

شود؛ سوم، مشارکی که اغلب خداوند و یا عناصر افراطی زاهد و شیخ معرفی می

 رود.  کار میجای خداوند بهپیرامونی الست و ازل است که گاه به

 مثابۀ دال مرکزی گفتمان حافظ   . رند به1ـ2ـ2

 های بخش سوم، مانند رند و زاهد،ارههای مرتبط با دو سوی معادلة موجود در گزواژه

های متقابل را که همگی با هم گفتمان مسجد، و خرابات ها، یعنیآن با مرتبط عناصر و

دهند، در رویکرد تحلیل انتقادی الکلو و موف از اهمیت بسیاری برخوردارند. شکل می

« عنصر»هد و رند های گوناگون موجود مانند میخانه، مسجد، زادر این رویکرد، نشانه

نام میدان گفتمان یا ای بهشوند و با تمام معانی احتمالی خود در حوزهنامیده می

برند. در شرایط خاص اجتماعی، عناصر از میدان گفتمان سر میگونگی بهگفتمان

ها به شوند. دفع تمام معانی غیرمرتبط عناصر و جذب معانی مورد نظر آنفراخوانده می

انجامد و پس از گیری گفتمان میگاه، به شکلین نشانه، یعنی دال مرکزی یا گرهترمهم

اند، وقته یا هایی که به دال مرکزی پیوسته و گفتمان را شکل دادهایجاد گفتمان، نشانه

های مورد نظر (. در نمونه52: 1894شوند )یورگنسن و فیلیپس، ب عد خوانده می

نة رند دال مرکزی گفتمان محبوب حافظ است. با حذف معانی شود که نشامشاهده می

بندی ها و حفظ و مفصّلقبلی و قدیمی رند، خرابات، میخانه و... از دامنة معانی آن

ها داده خوانی دارد، هویتی جدید به آنشان که با ایدئولوژی حافظ هممعانی خاص

گردد که هرآن ممکن است در گیری گفتمانی با ثبات نسبی آغاز میشود و شکلمی
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ها، ازجمله گفتمان زاهدانه با دال مرکزی زاهد و شیخ، دچار جدال با سایر گفتمان

 های خود را ازدست بدهد. ساختارشکنی شود و وقته

واژۀ رند در زمان پیش از حافظ و حتی تا روزگار خود او معنایی نامطلوب داشته و 

(. 4: 1813رفته است )خرمشاهی، کار میل و اوباش بههای سفله، اراذدر مفهوم انسان

این واژه در گذر زمان در شعر سنایی، خاقانی و دیگران نشوونما یافت تا حافظ با 

بخشیدن هویتی جدید، آن را به نقطة مرکزی گفتمان اصلی خویش بدل کرد. شناخت 

وجود آمده ی بهوضعیت رند و فهم اینکه این گفتمان در چه شرایط تاریخی و اجتماع

 دست دهد. بهتر از گفتمان مورد عالقة حافظ تواند تصویری روشنو پرورش یافته، می

ای گفتمان خود را حول دال مرکزی رند شکل داده که ایران در حافظ در دوره

سعید، آخرین پادشاه سلسلة ایلخانی، و استیالی تیمور حدفاصل افول قدرت سلطان ابو

های مختلف دچار برد و از جنبهسر میی از دشوارترین شرایط بهگورکان، در یک

(. در این روزگار، اوضاع 843/ 1: 1831ومرج و معضالت عجیبی بود )راوندی، هرج

نابسامان نهادهای حکومتی از یک طرف و فساد نهادهای طریقتی و شریعتی و 

( چنان وضع 141: 1831ها ازقبیل شیخ و زاهد از طرف دیگر )خرمشاهی، مشارکین آن

بود که ریا و دروغ در تمامی شئون زندگی مردم نفوذ کرده و وخیمی را پدید آورده 

شد. در چنین ترین نتیجة این اتفاق تلخ محسوب میگمراهی اغلب مردم بدیهی

ای کرد، حافظ نماد رند را نشانهشرایطی که هر دسته حقیقت را به میل خود معرفی می

توانست وظیفة هویت خاصی که به آن بخشیده شده بود، می سببکه به معرفی کرد

 مبارزه با بسیاری از نهادهای فاسد را برعهده گیرد. 

های رندانه و زاهدانه و درنهایت ها و تشکیل گفتمانبندیبا توجه به اینکه مفصّل

تیس زبانی و توانند از طریق پرکها به قدرتی بستگی دارد که هرکدام میحیات آن

اجتماعی برای خود کسب کنند، همواره جدالی دائمی در کسب قدرت برای خود و 

سازی و ها با برجستهها قرار دارد و گفتمانتضعیف گروه مخالف در دستور کار آن
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های گروه های گروه خودی و ضد ارزشکنند به معرفی ارزشرانی سعی میحاشیه

های رقیب، فضای دادن محبوبیت و ساختارشکنی گفتمان مقابل بپردازند و با کاهش

 اثرگذاری را برای خود باز کنند.  

 رانی سازی و حاشیه. برجسته2ـ2ـ2

های جبرگرایانة شعر حافظ ترین گزارههای موجود در بخش سوم که عمیقگزاره

دگی انسان و توانند کارکرد موفقی در توجیه مجبوربوگفته نمیدالیل پیشهستند، به

اند ـ در توجیه تعامالت رندانة او داشته باشند؛ زیرا به همان که برخی قائلحتی ـ چنان

تواند با تواند رفتار رندانة خود را به جبر نسبت دهد، زاهد نیز میسادگی که حافظ می

ای سیلهتوان جبر را وی مذکور میهاهایش را توجیه کند. در گزارههمین استدالل رفتار

کار گرفته و از طریق آن، هدف دانست که حافظ آن را برای ایجاد یک بازی زبانی به

 تری را در حوزۀ پرکتیس اجتماعی دنبال کرده است.  عمیق

شکل دوقطبی ها و جامعه را بهدر این فرایند ایدئولوژیکی، حافظ ذهنیت سوژه

های شایست و ها و رفتاردیدهسامان داده و براساس همین ذهنیت دوگانه، تمام پ

شکل گانه بهریخته است. این دو« هاآن»و « ما»گانة ناشایست را در قالب دو

خودی رانی، گروه خودی را واجد همة صفات نیکو و گروه غیرسازی و حاشیهبرجسته

 کند و صفاتداند. صفات گروه خود را برجسته میرا دارای تمام صفات نکوهیده می

های مهم گفتمان بندیتک مفصّلراند و با ساختارشکنی از تکحاشیه میگروه غیر را به

ریزد تا گفتمان خود هم میهای موجود، ثبات آن گفتمان را بهرقیب و جدا کردن وقته

 را جایگزین آن سازد. 

سازی است. شخص حافظ در  کند، هویتنقش دیگری که این فرایند ایفا می

اه سوژه و گفتمان رندی در مقام ساختار فکری گروهی ویژه از یک طرف و زاهد جایگ

مثابة غیر و دشمن و گفتمان زهد از طرف دیگر، برای یافتن هویت خود به همدیگر به
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کنند. این فرایند هایی، هویتشان را تعریف و تحدید مینیاز دارند و با ایجاد مرزبندی

ای را خورد. کمتر جامعهچشم میهای ایدئولوژیکی بهها و گروهدر اغلب اندیشه

بینی حاکم باشد و یا توان تصور کرد که در آن فقط یک گفتمان یا یک نوع جهانمی

بتواند بدون داشتن یا ساختن گروه غیر و دشمن، برای خود هویت کاملی را تعریف 

ها و ای از غیرکند. حتی گاهی یک گفتمان برای یافتن هویت جدید، از مجموعه

های شریعتی و طریقتی را کند؛ مثالً حافظ وقتی گفتمانهای مشترک استفاده میدشمن

شناساند نیست می« هاآن»عنوان چیزی که دهد، خود را بهمورد انتقادهای مکرر قرار می

های مذکور نیز در طول که گفتمانکند. چنانو برای خویش هویتی تازه تعریف می

هایی میان خود و دیگران بندیو صف یابی همین کار را انجام دادهتاریخ برای هویت

ها افزاری به جدال ایدئولوژیکی با آنافزاری یا سختصورت نرمشکل داده و به

تنهایی پرکتیس اجتماعی توان گفت یک گفتمان قادر نیست بهاند. از این رو میپرداخته

های متعارض برای تحقق امر اجتماعی همیشه وجود گفتمان را ساختاربندی کند و

 ضروری است. 

 . ایدئولوژی و پرکتیس اجتماعی 3ـ2ـ2

های سطحی از شعر حافظ، رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان نشان برخالف برداشت

خصوص در متونی که دهد هیچ متنی وجود ندارد که خبر صِرف باشد. بهمی

ماعی و انتقادی دارند، ایدئولوژی چنان سایة خود را بر متون رویکردهای سیاسی، اجت

 های خاص آن را شناختگیریتوان جهتگستراند که فقط با صَرف دقت زیاد میمی

زدایی از آن دسته از فرایندهایی که در تولید و مصرف متن دخالت دارند، و با ابهام

 (.  118: 1894ده، زاعملکرد ایدئولوژیک زبان را تشخیص داد )آقاگل

روییم که که گفته شد ـ ظاهراً با مفاهیمی روبههای جبرگرایانه ـ چناندر گزاره

کند؛ اما ها مسئولیت رفتارهای خاص را از خود سلب میحافظ با استفاده از آن
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درصورتِ تشخیص ساختار ایدئولوژیکی کالم او، خواهیم دید، برخالف آنچه ظاهر 

عنوان کند از زبان بهتر دارد. او تالش میافظ قصدی بس عمیقرساند، حمتن می

( استفاده کند و 114: 1894ای پویا از پرکتیس اجتماعی )یورگنسن و فیلیپس، گونه

 شکل دهد که افکار او وجود عینی یابند.  صورتی ها و روابط اجتماعی را بههویت

های مادی دیگر را د و مقولههایی مانند اقتصاهای فکری مقولهبرخی از نحله

دانند و برای مطالعة عمل اجتماعی از بنای تغییردهندۀ روبناهایی مانند فرهنگ میزیر

های جهان گیرند و معتقدند بسیاری از جنبهابزاری غیر از پرکتیس زبانی کمک می

که بعضی از گونه کنند؛ اما همانها عمل میاجتماعی با منطقی متفاوت با منطق گفتمان

دانند و به وجود رابطة دیالکتیکی در مثابة کنش اجتماعی میدیگر رویکردها زبان را به

شناختی( و ساختارهای کالن جامعه های زبانهای خُرد گفتمان )ویژگیمیان ساختار

(، الکلو و موف نیز 150: 1894زاده، اجتماعی( معتقدند )آقاگل)ایدئولوژی و ساختار 

غیر از گفتمان و فهم گفتمانی وجود ندارد. البته این چیزی بهارند در جهان هیچباور د

سخن بدان معنا نیست که همة موارد عینی به وجود زبانی کاهش یابد و وجود 

ها و های فیزیکی و اجتماعی انکار شود؛ بلکه باور بر این است که همة پدیدهواقعیت

های های معنایی در قالبها با وساطت نظامآن ها وجود واقعی دارند، اما فهمچیز

(. از اینجاست که پرکتیس 20: 1894شود )یورگنسن و فیلیپس، گفتمانی ممکن می

گیری خورد و ایجاد تغییر در جهان خارج به شکلزبانی با پرکتیس اجتماعی گره می

 شود. های زبانی مناسب منوط میگفتمان

فت حافظ با ایجاد جدال میان زاهد و رند و معرفی هویت توان گبا این وصف، می

تواند فهمی جدید از ها براساس دیدگاه خویش، گفتمانی را شکل داده که میآن

تعامالت انسان با خویشتن و جهان اطراف را بسازد و ایدئولوژی خاصی را ترویج 

مله ایدئولوژی های دیگر ازجدهد. این ایدئولوژی وظیفه دارد درمقابل ایدئولوژی

های شریعتی و طریقتی که جهان را از دید منافع حاکمانی مانند امیر مبارزالدین و نهاد
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ها را در تولید دانشی کنند، ایستادگی کند و قدرت آنشیو  فاسد و ریاکار روایت می

سازد، محدود که حقیقت اجتماعی و درنهایت تعریف نیک و بد و صدق و کذب را می

دست آورد، امکان گستردن هژمونی خود هر گروه که بتواند قدرت کافی را به کند؛ زیرا

 ترسیم کند.   دلخواه خودتواند حقایق را بهیابد و میرا می

  . قدرت و هژمونی4ـ2ـ2

اگرچه قدرت در ذهن برخی همواره با قدرت نظامی یا عنصری نامطلوب نمود 

افزاری که حکومت سیاسی و نظامی ت سختیابد، انواع مختلفی دارد؛ ازجمله قدرمی

دهد و قدرتی افزاری که گفتمان آموزشی به معلم کالس میدهد، قدرت نرمبه افراد می

(. دو گفتمان 11: 1898بخشد )یارمحمدی، که گفتمان اجتماعی به پدر خانواده می

ها تی، از قرنهای شریعتی و طریقهای جبرگرایانة حافظ، یعنی گفتمانمطرح در گزاره

استفاده خصوص سوءهای در اختیارشان، بهقبل هرکدام با کسب قدرت از ابزار و رسانه

کردند، ها نیاز پیدا میهای مختلف حاکم که گاه به قدرت نرم این گفتماناز قدرت

جدالی سخت را آغاز کرده بودند و با توجه به اینکه در هر زمان قدرت در دست 

 کردند.  ، توفیقاتی حاصل مییک باشدکدام

فرما بود، ای که در منطقة فارس حکمدر قرن هشتم با عنایت به شرایط ویژه

فسادهای سیاسی و اجتماعی موجود این دو نهاد مقدس را فراگرفت )خرمشاهی، 

خواهی در وجود این نهادها، (. ضمن فراگیر شدن فساد و رشد زیاده141: 1831

واسطة منافع مشترکشان تاحدودی ازمیان رفت و هر دو با د بهاختالفات این دو نها

افزاری حکومت، افزاری خود و جذب دوبارۀ قدرت سختتجمیع قدرت نرم

خصوص در دوران امیر مبارزالدین به گسترش دامنة نفوذ خود پرداختند. حافظ در به

طریق رسانة چنین شرایطی برای بسط حقیقت از دیدگاه خود و گستردن هژمونی آن از 

شعر، بیشترین تالش را صَرف بسط جایگاه گفتمان رندی کرده است و این قدرت 
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پرکتیس زبانی حافظ است که باعث شده گفتمان رندی، باوجود رقبایی سرسخت، 

های گوناگون، حتی روزگار ما، هژمونی قابل ها به حیات خود ادامه دهد و در زمانقرن

 توجهی داشته باشد. 

ای است که یک گفتمان بدون استفاده از ابزار خشونت بر گروهی لطههژمونی س

وجود آورد که به افراد تواند هژمونی را در جامعه بهکند.  گفتمان وقتی میدیگر پیدا می

های تحت سلطه است. در این حالت، ثابت کند منافع او در راستای منافع همة گروه

نند در منفعت مورد نظر شریک هستند، به این باور کتک افراد ضمن اینکه باور میتک

رسند که این انتخاب خاص، یعنی همراه شدن با گفتمان مورد نظر، بدون نیز می

 (.   31: 1891گونه اجبار و فقط با ارادۀ خودشان صوت پذیرفته است )سلطانی، هیچ

ای از شکل تازه شود، حافظ در رسانة شعر و با معرفی و تقویتکه مشاهده میچنان

گفتمان رندی، نظام معنایی و فهم جدیدی را در ذهن مردم حاکم کرده و با 

ها جزو های رقیب که در اغلب زمانهای گفتمانبندی دالساختارشکنی از مفصّل

ها را متزلزل و هژمونی اند، توانسته سلطة آنها در جامعة ایران بودهقدرتمندترین نهاد

 کند.  خود را مسلط

    . نتیجه3

دنبال گریز از خصوص در متون چندصدایی و آثار شعرای خالق که بهزبان به

آید، واقعیت را که از ظاهر آن برمیهنجارهای زبان معیار زمان خویش هستند، چنان

دهد. از این رو برای راه یافتن به دنیای متن و فهم سخن شاعری وضوح بازتاب نمیبه

آید، اکتفا کرد و ناچار میتوان صرفاً به آنچه در ظاهر امر از شعر او برنمی مانند حافظ

های باید در وجوه پنهان آن دقتی بیشتر مبذول نمود و با شناخت و تحلیل نشانه

گوید و درپی پنهان کردن آن است، گوید و گاه نمیمدار، به آنچه متن میگفتمان

 تر شد.   نزدیک
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هایی که در ظاهر امر مفهوم توان گفت حافظ در گزارهفرض میبا این پیش 

های مختلف تالش کرده اهداف سازیکنند، با زمینهمجبوربودگی انسان را بیان می

آید، حافظ وقتی میکه از متن مقاله برتری را دنبال کند. چنانانتقادی و اصالحی عمیق

پرورد، به بیان مفهوم مجبوربودگی انسان را می در متن دو گفتمان عاشقانه و اجتماعی

های خود را بخت و اقبال و گردش آسمان گراید و علت اصلی ناکامیباور عامه می

آید، نوع تعامل با میان میداند. اما هنگامی که مسئلة اعتقادات و باورهای بنیادین بهمی

ترین دغدغة ای برای بیان مهمزمینه دهد و از این موضوع به نفع ایجادکالم را تغییر می

 کند.  خود، یعنی مبارزه با معضالت اجتماعی، استفاده می

توان ورزی میگوید، با دقتحافظ در این بخش اگرچه ظاهراً از جبر سخن می

رندی و ایجاد تقابل میان این گفتمان و  دریافت که غرض او دراصل برساختن گفتمان

سازی گفتمان خودی و او در عرصة این رویارویی با برجستهگفتمان زهد است. 

کند ایدئولوژی محبوب خود را بسط دهد و فضای رانی گروه مقابل، سعی میحاشیه

افزاری دراختیار افزاری و نرمهای سختهژمونیک جامعه را که با استفاده از قدرت

تا درنهایت گفتمان خود گروه رقیب قرار گرفته، به نفع ایدئولوژی خویش عوض کند 

 را به گفتمان مسلط روزگار تبدیل نماید.  
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Abstract 
The concept of determinism has been studied in Hafiz poetry by many 
scholars. Some considered determinism, like many other concepts, as a 
means for literary creation, some viewed it as a justification for astute 
utterances, while others regarded it as the outcome of Hafiz’ own 
deterministic views. Though the first two accounts seem accurate, the third 
one seems imprecise. His literary creation style and worldview, indicative of 
his free will and open-mindedness, which was manifested in his poems, 
coupled with the inherent paradox between determinism and reformism, 
makes it hard to presuppose a relation between determinism and Hafiz’ 
worldview.  
By employing an academic and methodological approach, while recognizing 
different interpretations, one can gain an understanding, which is closely 
related to Hafiz’ worldview, of deterministic propositions in his poetry. 
Following this approach, one should refrain from forming arguments on the 
basis of single verses. Therefore, the current paper has attempted to analyze 
deterministic propositions in Hafiz poems by applying Ernesto Laclau and 
Chantal Mouffe theory. Moreover, based on CDA’s presuppositions, 
language plays a major role in forming understandings and its means is not 
always clear. Hence, the paper was aimed at indicating that Hafiz’ use of 
deterministic propositions can be interpreted not as an indication of his 
worldview but as a method and medium to expand the discourse of 
astuteness and, at the same time, to undermine the hegemony of ascetic 
discourse, which had dominated the cultural atmosphere of Iran for 
centuries.  
Keywords: critical discourse analysis (CDA), determinism, discourse of 

astuteness, Hafiz. 
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