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دکتر نسرين فقيه ملک مرزبان
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

فرشته ميالدي



چكيده

کليدواژهها :تحلیل انتقادی گفتمان ،غزل عاشقانه جامی« ،من» و «تو» در غازل عاشاقانه ،شاعر
کالسیك فارسی.

تاریخ دریافت مقاله9312/3/3 :

تاریخ پذیرش مقاله9319/0/03 :

 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
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این پژوهش میکوشد با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتماان ناورمن فارکالف و تكیاه بار
آرای مایكل هلیدی در دستور نقشگرا به بیان چگونگی تحول گفتماان عشاق در غازل جاامی
بپردازد .در این راستا به فراخور قالاب شاعری غازل و باه طاور کلای ادبیاات غناایی از میاان
فرانقشهای زبان« ،فرانقش انديشگاني» مدّ نظر قرار داده شده است.
013
سیر تحول گفتمان عشق در غزل جامی بیش از هر چیز در قالب تحول فرایندهای ماادی و 
ذهنی و شیوة نامدهی معشوق «تو» و عاشق/شااعر«مان» باه عناوان مشاارکان اصالی گفتماان
عاشقانه تحقق یافته است.

مقدمه
تحلیل انتقادی گفتمان نگرشی جدید است که به تبیین رواباط میاان گفتماان و قادرت
اجتماعی میپردازد؛ این نوع تحلیل ،مسائل اجتمااعی را ماورد توجّاه قارار مایدهاد و
مفاهیمی چو ن طبقه ،نژاد ،جنسیت ،فمنیسم ،هژمونی و غیاره را بررسای مایکناد .ایان
رویكرد از دیدگاه نورمن فرکالف در سه سطح «توصايف ،تفساير و تبياين» صاورت
میگیرد .سطحتوصيفمتن بر اساس عوامل زبانشناختی خاص گفتمان توصیف میشود.
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سطح تفسير به روابط موجود در بین فرآینادهایی مایپاردازد کاه باعاث تولیاد و درک
گفتمان مورد نظر میشود و تأثیر انتخابهایی که در پیكرة گفتمان ( از لحااظ واژگاان،
ساخت و غیره ) اتفاق افتاده است و در نهایت سطحتبيينبه توضیح و چرایی رابطة باین
عناصر گفتمانی و اجتماعی نظر دارد .فارکالف از دساتور نقشاگرای نظااممناد مایكال
هلیدی به عنوان نظریایزبانی برای تحلیل متن استفاده میکند .از نظر هلیادی بخشاهای
بنیادین معنا در زبان ،نقشی و کارکردی است و «فرانقش» خوانده میشود .اوّلاین نقاش
زبان ،نقشی «انديشگاني» است که برای بیان محتوابه کار میآید .باه واساطة ایان نقاش
است که گوینده یا نویسنده به تجربیاتش از جهان واقعی تجسّم مایبخشاد و ایان امار
تجربه اش را از جهان درونیِ خودآگاه گوینده ،واکنشهایش ،دریافتهایش ،کنشهای زباانی
صحبت کردن و غیرهدر بر میگیرد .فرانقش اندیشگانی بازتاب درک و دريافت ماا از
واقعيّت است؛ تجربة ما را از دنیای واقعی سازمانبندی میکند و چگونگی نگرش ماا را
به جهان رقم می زناد .ابازاری کاه هلیادی باه منظاور تحلیال ماتن در قالاب فارانقش
اندیشگانی به کار میگیرد«،نظامگذرايي و شيوۀ نامادهي» اسات .در دساتور نقشاگرا،
نظام گذرایی ابزاری برای بازنمایی هماة فرآینادهای فیزیكای پیرامونماان و فرآینادهای
ذهنی درونمان است .به باور هلیدی نظام گذرایی وظیفة بازنماایی واقعیّات را در قالاب
فرایندهای مختلف در بند به عهده دارد و قطعاً دستور سنّتی نمیتواند همة این فرآیندها
را توضیح دهد؛ ساختار تعدی واقعیّت را به صورت فرآیندهای ششگانة( مادّي ،ذهني،
ربطي ،رفتاري ،گفتاري و وجودي ) باز مینماید.هر فرایند از سه جازء تشاكیل شاده
است.0:فرآيندکه بر رخداد ،یك کنش یا یك حالت داللت دارد .1 .مشارکين فرآيناد:
که عناصر دست اندر کار فرآیند را در بر میگیرد و حول محور فرآیناد عمال مایکناد.
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این عناصر میتواند عامل فرآیند باشد ،یا فرآیند بر آنها اعمال شود یا از فرایند بهرهمناد
شود .3.موقعيّت:عناصری که زمان ،مكان ،شیوةعمل و شارایط فرآیناد را رقام مایزناد
(مهاجر و نبوی .)02 : 9334،
در زبانشناسی نقشگرای هلیدی ،واژهها عامل تعیینکنندهای در سااخت اندیشاگانی
زبان است و به همین دلیل از «نامگذاري يا گزينش واژگااني» نیاز در کناار «سااختارِ
تعدي» به عنوان ابزار اصلی هلیدی در قالب فرانقش اندیشگانی یاد میشود.

(پورنامداریان 39 :9332،تا  53و پارساپور.)91 : 9333،

منظومههاي سهگانة جامي
جامی دیوان اشعار خود را به سه بخش با عنااوینی متفااوت تقسایم کارده اسات«:امیار
علیشیر همت شریف بر آن آورده است که دواوین قصاید وغزلیات را کاه عادد آن باه
سه رسیده است در یك جلد فراهم آورد  ...از این فقیر استدعای آن کرد که هر یك باه
اسمی خاص سمت اختصاص گیرد واز وصمت ابهاام و اشاتراک صاورت اساتخالص
پذیرد .الجرم به مالحظة اوقات وقوعشاان ،دیاوان اول کاه در اوان جاواني باه وقاوع
پیوسته به { فاتحهالشباب }اتسّام مییاباد و دیاوان ثاانی کاه در اواسا عقاود اياام
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فرانقش انديشگاني و غزل عاشقانه
ارتباط فرانقش اندیشگانی و غزل عاشقانه بیش از هر چیز در تعریف کوتاهی مشاخص
خواهد شد که از ادبیات غنایی عرضه میشود .اگر شعر فارسی باه ساه ناوع حماسای،
تعلیمی وغنایی تقسیم شود ،غزل عاشقانه یكی از انواع شعر غناایی باه شامار مایرود.
شعر غنایی شعری است که احساسات و عواطف شخصی گوینده را بیان میکند و اگار
حاوی معانی واندیشه های گوناگون نیزباشد ایان معاانی واندیشاه هاا در خادمت بیاان
عواطف شاعر قرار می گیرد .شعر غنایی صمیمانهترین نوع شعر و آیینة شخصیت واقعی
شاعر است .اگرچه در بعضی انواع شعر غنایی مانند مدح ،فخر ،مرثیاه و هجاو ممكان
است شاعر بعضی از عواطف خود مثل شاادی ،غام و اعجااب را نادیاده بگیارد و بار
اساس عواطفی کاذب و در جهت مقصاودی مثال صاله گارفتن شاعر بگویاد ،در ناوع
عاشاقانة شاعر غناایی غالبااً عاطفاهای واقعای ،زمیناه و انگیاازة شاعر را رقام مایزنااد

زندگاني انتظام یافته به { واسطهالعقد }نامزد مایشاود و دیاوان ثالاث کاه در اواخار
حيات آغاز ترتیب آن شده است به{ خاتمهالحياه }موسوم میگردد »...
روش پژوهش
به منظور تحلیل غزلیات عاشقانه در منظومههای سه گانة جامی از میان غزلیات متعاددی
که مورد مطالعه قرار گرفت از هر منظومه پنج غزل برگزیده شد کاه بایش از هار چیاز
تنوع حروف قافیه در آنها مدّنظر قرار داده شده اسات .در مرحلاة تحلیال نیاز ابتادا باه
روش نورمن فرکالف توصیف ،تفسیر و سپس تبیین گفتمان صورت گرفته است.
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عشق و معشوق ،مهمترين مضامين غزل
اگرچه در غزل فارسی مضامینی از قبیل مسائل اجتمااعی ،حكمات و غیاره نیاز مطارح
میشود ،مضمون اصلی آن «عشق» و هستة مرکزی آن «معشاوق» اسات.به باورشمیساا
ویژگیهای معشوق وبه طور کلی جایگاه وی به مقتضایادوار مختلف دگرگون مایشاود.
وی علت اصلی این تغییرات را نهادهای اجتماعی و اوضاع جامعة ایرانی در طول تاریخ
میداند؛ چنانكه در ابتدای غزل فارسی مقام معشوق بسیار پست وبیارزش باوده اسات.
از این رو در بسیاری از غزلیات این دوره ،ماراد شااعراز معشاوق ،معشاوقِواقعی خاود
اوست ،امّا در دوره های بعد بر اثر تغییر اوضاع اجتماعی،موقعیت معشوق نیز دستخوش
تغییراتی اساسی شد .اگر عوامل مؤثر در تغییر و تحول اناواع شاعر و مضاامین آن را در
مواردی از جملاه .0عوامل سياسي و اجتماعي  .1شخصيت فردي شاعر  .3مخاطباان
شعر خالصه کنیمبه نظر میرسد که بایاد بیشاترین نقاش را بارای «عوامال سياساي
واجتماعي» قائل شد؛ زیرا اینعامل بدون تردید بار ساایر عوامال «شخصايت شااعر و
مخاطبان شعر» نیز تأثیری مستقیمدارد .اینعامل ابتدا در عنصر معنایی و به سبب ارتبااط
معنی با واژگان در عنصر واژگانیآشكار میشود .معانی جدید واژگاان جدیاد و واژگاان
جدید نیز معانی جدید را به وجودخواهند آورد(شمیساا)040 :9334 ،و (پورناماداریان:9332 ،

05ا .)33
الف )غزليات منظومةفاتحهالشباب ( دوران جواني )
توصيف :بررسي اجمالي فرآيندها :هنگامی که به شعر به عنوان فرایند نگاه میکنیم ،آن را
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به منزلة امری نسبی در نظر میگیریم که از رهگذرِ کنشِ متقابلِ عناصر گوناگونِ ارتبااط
تحقق می یابد .از این دیدگاه متغیرهاای فراوانای در کاار اسات کاه ماتن تنهاا یكای از
آنهاست .در این حالت ،چگونگی عمل ،نقش وماهیت متن به چگاونگی عمال ونقاش
متغیرهای دیگر وابسته است .این متغیرها تمامی عناصر مرتبط بر ارتباط زبانی :گویناده
نویسنده ،شیوة تماس ،متن و شنونده خواننده را در بر میگیرد .در نتیجه ،پرسشای کاه
در اینجا مطرح میشودتنها متن شعر را به پرسش نمی گیرد بلكاه در اینجاا پرساش باه
تمام عواملی بازمی گرددکه در ارتباط حضور دارد وچگونگی حضور آنها شاعریت ماتن
را رقم میزند؛ بنابراین پرسش ما بیش از اینكه بر چيستي متنِ شاعر اساتوار باشاد بار
چگونگيِ شكلگيري ارتباط شعري معطوف است(مهاجر ونبوی.)901 :9334 ،
در گفتمان غزلیات عاشقانةدوران جوانيشاهد مشارکان گوناگونی هستیم که دریاك
تقسیم بندی کلی در دو گروه «اشخاص و مفاهیم» قرار میگیرند؛ در گروه نخسات ،کاه
به «اشخاص» اختصاص دارد در صدر مشارکان ضمیر دوم شاخص مفارد «تاو» مطارح
شده است .این مشارک که در بسیاری از فرآیندها حضوری محوری دارد در بافت غزل
عاشقانه از او به عنوان «معشوق» تعبیر میشود«.تو» به ترتیب بیشترین نقش را در قالب
اول شخص مفرد «من» ،که در بافت غزل عاشقانه از او به عنوان «عاشق» تعبیر میشاود
در مرتبة بعد از «تو» ،مهمترین مُشارک فرآیندها به شمار میرود .این مشاارک نیاز ،کاه
همواره در ابیات پایانی در مقام تخلاص باا شااعر یكای مایشاود ،همچاون معشاوق،
بیشترین میزان مشارکت را در «فرآيندهاي ماادي  ،%31ذهناي ،%11رابطاهاي  %11و
کالمي »%00ایفا میکند«.باغبان ،ساقي و پير خرقهپوش» نیز در کنار ایان اشاخاص در
فرآیندهای مادی و رابطهای محدودی مشارکت دارناد .در گاروه دوم ،کاه باه مفااهيم
اختصاص دارد ،در رأس این مشارکان اعضاي بدنِ «تو» از جملاه (لب ،زلف ،قامت و
رخ ) ،اعضاي بدنِ «من» مثل (چشم  ،سر و دل) و مفاهيم حوزۀ عشق مانند (شاوق،
خاطر ،وصل ) قرار دارند .مفاهیم یاد شده ،بیشترین میزان مشارکت را در «فرآينادهاي
رابطهاي» دارند.
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فرآیندهای«مادي،%11ذهني،%13 9رابطهاي%01و کالمي  »%8 1بر عهاده دارد .ضامیر
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«تو»

فرآيندهاي ماديدر گفتمان غزلیات عاشقانةدوران جواني ،فرآیندهای غالاب باه شامار
می روند که بیش از نیمی از فرآیندها را به خود اختصاص دادهاند .مشارکان گفتماان در
قالب این فرآیندها که اغلب حالت گذرایی و ساخت معلوم دارند ،بیشاترین نقشای کاه
ایفا میکنند ،نقش «کنشگر» است .نقشآفرینان برجسته این نقش «تو و من» هستند کاه
در کنار سایرِ مشارکان گفتمان ،کنشهای متعددی را به نمایش گذاشتهاند.
مشارکان
من

تو

عشق
باغبان
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پیر

کنش
آمدن به سوی چمن به هوای تو ،دادن جان به تو
لب نهادن به لب جام
تیغ کشیدن در برابر من  ،ساختن دل من به دو نیم
نمایاندن قامت همچون سرو  ،خرامیدن
بخشیدن کامی ز لب ،دادن زکات لب به من
تیغ زدن به من  ،گرفتن جان من
کشیدن دل به سوی تو
سوسن و گل را فرش راه تو ساختن
کشیدن جفای خار به بوی تو
از سر نهادن زهد به هوای تو  ،کشیدن سبوی تو

هدف

بهرهور
تو،تو

تیغ ،دل
قامت
بوسه
جان
دل
سوسن و گل
جفای خار
زهد ،سبوی تو

من ،من

جان

من
من ،من
تو
تو
تو
تو

فرایند
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی
مادی

چنانكه مشاهده میشود« ،تو» مهمترین شرکتکنناده در قالاب نقاش «کنشاگر» باه
شمار میرود .کنشهای صورت گرفته از جانب وی عبارت است از«:لب نهادن باه لاب
جام ،تيغ کشيدن در برابر من  ،ساختن دلِ من به دو نيم ،تيغ زدن به مان ،گارفتن
جانِ من و غيره .از «تو» در قالب این کنشها چهارهای جنگااور ،خاونريز و سانگدل
ترسیم شده است .اهداف عمدة «تو» در این کنشها «تيغ ،جان و دلِعاشق» اسات .ساایر
کنشهای این مشارک از جملاه «دادن زکات لب به «من» ،نماياندن قامت همچون سرو
و خراميدن» به طور کامل کنشهایی است که «من» از «تو» تقاضای آنها را دارد و هناوز
به مرحلة فعلیّت نرسیده است .اهداف این کنشهای بالقوه ،اعضای بدن «تو» يعني لاب
و قامت او است.
لب نهاادي باه لب جام و نادانم مان مسات

که لب لعال تاو یاا باده کادام اسات ایاانجا...

میکشی تيغ کاه ساازی دل ماا را باه دو نایم

تیاغ بگذار کااه یاك غمازه تماام اسات اینجاا
(دیوان)935 :
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چندسوی چمنآیم به هوایت چاو صابا

یك ره ای سروسهي قامات رعناا بنماا

به کرتة نیاالی ساوی بستااان بخارام

تاا گل از شوق کند خرقاة فیاروزه قباا

*

ج

( دیوان)930 :

زکاات لاب بده اي ناامسالااامان

که یاك رکان از مسلمانی زکات اساات
( دیوان)913 :

چون زني تيغم که جان ده بهر تيغ ديگر است

نااه بارای جاان اگار ناگه تعلّل میکن
( دیوان)552 :

در مقابل این کنشها« ،من» نیز با انجام کنشهایی از قبیل «آمادن باه هاواي «تاو» و
دادن جان به «تو» از خود چهرة «تسليم» به نمایش گذاشته است .هدف عمدة کنشهای
یاد شده «جانِ من» است که مهمترین جزء وجود او به شمار مایرود« .مان» طای ایان
کنش در قالب مشارکی پاکباز در صدد تسلیم این هدف بیارزش به «تاو» اسات« .تاو»
در این کنش در نقش «بهرهور» ظاهر شده است .در کنار «من و تو» ،باغباان نیاز در دو
فرآیند مادی در نقش کنشگرظاهر شده است .او نیز به شیوة«من» باا توجاه باه جایگااه
خود ،کنشهایی را در جهت خدمت به «تو» انجام داده است.
(دیوان)930 :

باوی تو یاافت از گل ناورساته بااغبااان

چندیان جفای خاار باه بوی تو میکااشد
(دیوان)359 :

او ،که مقیم باغ و بوستان است ،سوسن و گل را که جزء گرامیترین مفاهیم در نازد
او به شمار می رود و با جان و خون ِدل او به این مرحله رسیده ،فارش راه «تو» سااخته
است .در این فرآیند نیز «تو» در نقش«بهرهور» ظاهر شده است .باغبان همچناین در راه
رسیدن به بوی «تو» هرگونه جفایِ خار را تحمل کرده است .او نیز همچاون «مان» باا
کنشهای یاد شده ،ارادت خاود را نسابت باه معشاوق باه تصاویر کشایده اسات«.پيار
خرقهپوش» نیز در همین راساتا «شيوۀ زهد» را ،کاه اصالیتارین دغدغاة او محساوب
میشود ،در جهت بیان ارادت خود به «تو» از سر نهاده است.
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باغبان کاش کند سوسن و گل فارش رهت

زان که بر روی زمین حیف بود آن کف پا

019


بس پير خرقهپوش که در دور لعل تو

از سر نهاده زهد سبوی تو میکشد
(دیوان)359 :

«عشق ،شوق و خاطر» نیز در قالب مفاهیمِ کنشگر ،کنشهایی را در جهت خدمت به
«تو» انجام داده اند .این مفاهیم در این نقش«،دل» و «من» را باه ساوی «تاو» و خادمتِ
سگِ کوی او کشیدهاند .سگِ کویِ معشوق در این کنش در نقش «بهرهور» ظااهر شاده
است.
بازم کامند شاوق به ساوی تااو مایکشااد

خاطار به خدمت ساگكویتاو مایکشاد...

دل کاو دو اساااپه از غاام خوباان گریخات

عشقش عنان گرفته به ساوی تاو مای کشاد

از جعد حلقاه حلقاة سانبل مارا چاه سااود

چاون خااطرم باه حلقاةموی تاو مایکشاد
( دیوان)359 :

«دل» نیز طی کنشِ «کشيدن جاور و کاين از تنادي خاويِ تاو» ،همچاون ساایر
مشارکان در قالب مشارکی عاجز و تسليم در برابر«تو» ،تبلور یافته است.
تهمت چاه بر زمانه نهد دل بااه جاور و کاین
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کاینهااا همااه ز تناادی خااوی تااو ماایکشااد
( دیوان)359 :

نامدهي «تو»

«تو» و مفاهیم مربوط به وی در صدر مفاهیم مورد بازنمایی قرار گرفته در باور گویناده
قرار دارند .جامی ،که در صدد ترسیم فضایی رمانتیك است با بهرهگیاری از توصايفات
برونگرايانة سبک خراساني در فرایندهای رابطاهايِ شناساايي متعادد در قالاب نقاش
شناخته به طور ضمنی(تشبيهي) به منظور توصیف زیبایی باینظیار «تاو» از «گال» باه
عنوان زیباترین عنصر طبیعت بهره گرفته است؛ مفهومی کاه در نگارش وی باه عناوان
مظهر زیبایی تبلور یافته است .در مقابل این عنوان ،وجود «من» نیز با نام آشنای«بلبال»
مورد بازنمایی واقع شده است؛ مفهومی که در شعر فارسی همواره ،نمااد عاشقي پاکباز
است که زمام هستی و نیستی او در یدِ اختیار «گل» قرار دارد« .سرو سهي» نیز یكای از
دیگر از نامهای «تو» است .این مفهوم که در باور شاعر (عاشق) نماد اساتواری ،عظمات
و اقتدار تلقّی میشود به منظور بیان مرتبة رفیع معشوق و ایجاد تقابل میان او و عاشاقی
است که با عنوان «شاخگيا» مورد بازنمایی واقع شده است .مفاهیمی کاه در قالاب آنهاا
«من» به عجز و حقارت خود در مقابل «تو» معترف است .ساایر نامهاایی کاه «مان و
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تو» به وسیلة آنها در گفتمان تبلور یافته اند نیز به منظور تبیین رابطة میان این دو شرکت
کننده مطرح شدهاند؛ چنانكه از «تو» به عنوان «جنگاور» و از «من» به عنوان «اسير» یااد
شده است .هدف اصلی گوینده از بیان نامهایی که رابطة «تقابل معنايي» میان آنها وجود
دارد ،اظهار نياز ،اخالص و خاکساري «من» و بيان عدم التفاات و نااز «تاو» اسات.
اعضای بدن این دو مشارک نیز در قالب نامهای مختلفای مطارح شاده اسات .یكای از
اعضای بدن «تو» ،که در موارد متعدد مورد بازنمایی قارار گرفتاه« ،لاب» اوسات .ایان
مفهوم در قالب نقش شناخته به طور ضمنی(تشبيهي) در گام نخست با نام «باده» مطرح
شده است .جامی به منظور اغراق در بیان شباهت میان لب و باده خاود را در تشاخیص
این دو مفهوم گمراه دانسته است و هدف وی نیز از این نام توصیف سرخی لب «تو» و
ویژگی روح پروری و گیرایی آن است .از عناوین دیگری کاه «لاب» باه واساطةآنها در
گفتمان مطرح شده است ،میتوان به «لعل و آب حياات» اشااره کارد کاه بااز هام از
سرخی ،جانبخشی و تشنگی و طلبِ «من» حكایت میکند.
اهلل اهلل چاااه تفاااوت تااو کجااا ساارو کجااا

سرو را جا لب جوی اسات وتاورا گوشاة چشام
همچااو بلباال بااه هااوای گاال رویاات نااالم
بااا تااو جااامي هااوس گشاات گلسااتان دارد
آشفته بلبلايسات جادا از بهاار و بااغ

( دیوان) 930 :
جامی که ناله بی گل روی تاو مایکشاد
(دیوان )359 :

«من» در نهایت به سبب ناامیدی از ترحّم و عنایت معشوقِ سنگدل به مفاهیم دینای
متمسّك شده و با یادآوری زکات به عنوان یكای از ارکاان مسالمان« ،تاو» را باه دادن
زکات لب «بوسه» ترغیب کرده است؛ عناوینی که به طور کلی نمایاانگر چهارۀ مفلاسِ
«من» و عدم سخاوت «تو» در برابر وی هستند.
بااه راه کعبااة وصاالت دو چشاامم

یكی چون دجله و آن دیگار فارات اسات

زکااات لااب بااده ای نامساالمان

کاه یااك رکاان از مساالمانی زکااات اساات
(دیوان)913 :
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نیست این نااله و فریاااد مان از بااد هاوا000 ...
لیااك چااون همرهاای ساارو کناادشاااخگيااا 

در کنار لبِ «تو»« ،زلف» او نیز با عناوین مختلفی مطرح شاده اسات کاه در رأس
آنها«دام ،شب و سنبل» قرار دارد :نامهایی که بر گیرایی ،تیرگی و در عین حاال زیباایی
زلف «تو» و اسارت و گمراهی «من» مقابل آن داللت دارد.
لب نهادی به لب جام و نادانم ماان مسات

که لب لعلتو یا باده کادام اسات اینجاا

ج

بسااتةحلقااة زلااف تااو نااه تنهااا دل ماساات

هر کجا مارغ دلای بساتةداماسات اینجاا
( دیوان) 935 :

«رخ و خ » معشوق نیز به عنوان «گل و قاتلي» مورد بازنمایی قرار گرفتاهاناد کاه
عاشق را گریزی از آنها نیست.
ز آب صافی نگر آن روي چاو گال تاا دانای

کز چه رو این همه جویاان تواناد اهال صافا

خطت برگردِ لاب مشكين نباات اسات

( دیوان) 930 :
که رُسته بار لاب آب حیاات اسات...

بااه قتاال ماان براتاای دارد از مشااك

رخت از وی ناه امكاان نجاات اسات
( دیوان) 913 :

001

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز 0391

001
001

تفسير و تبيين
جامی نیز همچون سعدي و بسیاری دیگر از شااعران زباان فارسای در ردیاف تربیات
یافتگان مدارس نظاميه وکاالم اشاعري قارار دارد .در ایان مادارس ،کاه باه خواجاه
نظام الملك طوسیمنسوب و در دوازده شهر بزرگ از جمله بغداد و هرا ت بنا نهاده شده
بود ،صرف و نحو عربی ،قرآن ،فقه و حدیث ،اصاول ،کاالم و غیاره تادریس مایشاد.
نخستین مدرس این مدارس در زمان خواجه نظامالملك ،امام محمد غزالي بود که فقاه
شافعي و کالم اشعري را با پایههایی تازه بنا مینهاد .پس از وی نیاز ایان مادارس باه
طور کلی تحت تأثیر مشرب فكری او قرار داشت و کتابهای او بویژه احیااءعلوم الادین
در این مدارس تدریس میشد .وي تحت تأثیر تربیت در مدرسة نظامیه همچون سعدی
در فروع شافعي و در اصول اشعري بود .مهمترين اصل کالم اشعريان اعتقاد به«جبر»
است .در نگرش پیروان «جبر» ،خداوند جهان را از نیستی به هستی آورده است  .جهان
آفریدة اوست و هر چه بخواهد با آن میکند و هیچکس حق چون و چرا ندارد .در ایان
دیدگاه نسبت خداوند با بندگان نسبت خالق و مخلوق استناه مالاك و مملاوک؛ باه
عبارت دیگر خداوند جبار مطلق است و انسان مجبور مطلق .یكای از پیامادهای ایان
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جبر نفی رابطة علت و معلولی است؛ بدین معنا که علت کارهای خداوند هیچ امر عقلی
و اخالقی جدا از او نیست .علت اینكه خداوند به بندهای پاداش نیك میدهد ،کار نیاك
بنده نیست؛ زیرا در این صورت کار خداوند معلول به علت خواهد شد و ایان خاالف
جباریت خداوند و مجبور بودن بنده است .از سوی دیگر کاار نیاك آن نیسات کاه باه
حكم عقل یا اخالق در ذات خود نیك باشد بلكه پسندیده یعنی آنچه خدا مایپساندد؛
مجاز یعنی آنچه او اجازه می دهد.بر اساس این تفكر ،حسن و قابح اعماال انساان نیاز،
ذاتی اعمال نیست؛ بدین دلیل خداوند میتواند پاداش نیكی را به بدی دهد و باالعكس.
بر این اساس عدل نیز معنای متعارف خود را از دست میدهاد(موحاد.)11 :9330،جاامی
این قاعده را به معشوق انسانی نیز تعمیم داده و در قالب فرایندهای مادی به معشوق از
دیدگاه عارفي اشعري نگریسته و در رابطه با وي هر گونه اختياري را از خود سالب
کرده است که مذهب معتزله به شمار ميرود.
ب) منظومه واسطهالعقد ( دوران ميانسالي )

توصيف
در فرایندهای گفتماان غزلیاات عاشاقانة منظوماة دوران میانساالی نیاز شااهد حضاور
مشارکان گوناگونی هستیم که در دو گروه اشخاص و مفاهیم قارار مایگیرناد .در ایان
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یكی ازدالیل اصلی وجود تمایز باین غازل عاشاقانه وعارفاناه ناشای ازتغييار ماهيات
«مخاطب» است .مخاطب چه حاضر وچه غایب که روی سخن با اوست ،تأثیری انكاار
ناشدنی بر زمینة معنایی سخن ،عناصر وشیوة بیاان آن دارد .در غازل عارفاناه ،معشاوق
«حق» است که نه تنها مظهر جمال و زیبایی است بلكه برخالف معشوق غزل عاشاقانه
مظهر کمال و دانایی نیز به شمار میرود .از این رو اگر در غزل عاشقانه ،معشوق از نظر
مقام اجتماعی ،فضل و دانایی بسیار فروتار از عاشاق (شااعر) اسات در غازل عارفاناه،
معشوق علم و قدرتی نامتناهی دارد که نه تنها هستی عاشق که هستی هماة جهانیاان از
اوست .ارادة این معشوق بر همة جهان و موجودات آن نافذ است و وجود کال هساتی
قائم به اوست .بافت ارتباطی عشق عارفانه ،هم مضامین و معاانی تاازهای را عاالوه بار
آنچه در غزل عاشقانه وجود دارد وارد غزل عرفانی میکند و هم از طریق این مضاامین
و معانی تازه ،دستگاه واژگان زبان را از کلمات تازه سرشار میکند( پورنامداریان.)33 :9332 ،

گفتمان نیز مشارکان مرکزی به شیوة گفتمان عاشاقانة دوران جاوانی ،اضاالع ساهگاناة
مثلث عشق یعنی «من»« ،تو» و «عشق» هستند.شرکتکنندة مرکزی گفتمان «تاو» اسات
که در مجموع فرآیندهای متعددی که در آنها نقشآفرینی میکناد ،باه ترتیاب بیشاترین
میزان مشارکت را در فرايندهاي «رابطهاي ،%18مادي  ،%11ذهني  %1وکالمي  »%1بار
عهده دارد .در کنار این شرکتکننده «من» نیز در فرایندها حضاوری پربساامد دارد .وی
نیز به عنوان قطب دیگار گفتماان عارفاناه باه ترتیاب بیشاترین میازان مشاارکت را در
فرایندهای «مادي  ،%18 8رابطهاي  ،%01 1ذهني  %8 8و کالمي  »%8 8عهدهدار شده
است .در کنار این دو شرکتکنناده ،مفاهيم عرفاني گونااگونی از جملاه فقار ،وصال،
شوق ،جذبه و غيرهنیاز در گفتماان حضاور دارد کاه بیشاترین میازان مشاارکت را در
فريندهاي رابطهاي دارد.
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«تو»
اگرچه «تو» بیشترین حضور را در فرآيندهاي رابطهاي دارد ،طی این فرایندها در قالاب
سه نقش حامل ،شناخته و شناسا ظاهر شده است؛ اما بیشترین نقشای کاه وی در قالاب
آن در فرآیندهای گفتمان تبلور یافته ،نقش «کنشگر »%31است« .من» نیز در کناار «تاو»
حدود  %31در نقش کنشگر ظاهر شده است.
مشارکان

من ما

تو

بهرهور

کنش
دریدن خرقة سالوس
خریدن موی تو به ملك دو جهان
گذشتن از سر خود
چنگ زدن در دامن تو

هدف
خرقه
موی تو
خود
دامن تو

نمایاندن رخ ،جلوه کردن هر جا
جلوهگری در هرشكلی
جلوه کردن از رخ خوبان جهان
صال دادن ،نواختن گدایان
جال دادن دل
بردن من ،بیخود کردن من

رخ

دل
من

من

گذشتن بر سر من

من

من

فرايند
مادي

تو
تو

مادي
مادي
مادي
مادي
مادي
مادي
مادي
مادي
مادي

سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي
برداشتن پرده از میان ما و خود

پرده

ما

*

مادي
مادي

در مرحلة تحلیل کنشها ابتدا به شناخت و بررسی ايادئولوژي عرفااني قارن نهام
پرداخته خواهد شد و سپس تحلیل و بررسی کنشهای اعماال شاده از ساوی مشاارکان
صورت خواهد گرفت .ایدئولوژی حاکم بر عرفاان قارن نهم،نظریاة«وحادت وجاود»
است .این دیدگاه یكی از بنیادیترین نگرشهای عرفاانی اسات کاه بسایاری از باورهاای
عرفانی دربارة خدا ،انسان ،جهان و آفرینش بر اساس آن شكل گرفتاه اسات« .وحادت
وجود» بیانگر این نكته است که هستی ،حقیقتی یگانه است و هایچگوناه کثارت در آن
راه ندارد و این هستی یگانه ،همان هستی خداوند است .در باور این نگرش تنها اوست
که هست و جز او هیچ چیز دیگری وجود ندارد .بر اسااس ایان تعااریف ،شاعار ایان
مكتب چیزی نیست جاز«ليس في الدار غيره ديّار» و «يكي هست و هيچ نيسات جاز
او» (راستگو.)33 :9333،ابنعربی در جلد سوم «فتوحاات مكياه» ساه پرساش اساسای در
«باب عشق» مطرح می کند که بسیار قابل توجّه است :0 :ماا شاراب الحاب (شاراب
عشق چيست) ؟  :0ماکاأس الحاب (جاام عشاق چيسات)؟  :3سرچشامة عشاق
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عشق «تجلّي» است که در میانة دو تجلّای قارار دارد .یكای تجلّای دائمای کاه منقطاع
نمیشود و باالترین مقامی است که حق در آنجا برای بندگان عارفش ظهاور مایکناد و
آغاز آن تجلی ذوق«چشيدن» است .تجلی دیگر این است که سیراب شدن در پای دارد
و این برای اصحاب ضیق است که عطش آنها پس از نوشایدن فارو ماینشایند .وی در
پاسخ به سؤال سوم کهسرچشمة عشقكجاستمی گوید :منشأ عشق تجلي خداوناد در
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کجاست؟وی عشق را «اصل هستي» می داند و در پاسخ به ساؤال نخسات مایگویاد:

اسم جميل خودش است .به باور وی چون جماال صانع خداوناد در سراسار هساتی
جریان دارد و عالم ،مظهر زیبایی اوست پس عشقی کاه در عاالم جریاان دارد از حاب
خداوند نسبت به خویش ناشی شده است .وی در بارة این کنش الهي چنین میگویاد:
حق«خداوند» در دنیا پیوسته بر دلها متجلّی است پس خواطر در انسانها از تجلّای الهای
متنوع می شود .بر این اساس اختالف صورتهای ظاهر در این جهان و در آخرت ،چیزی

جز تنوع تجلی حق نیست؛ زیرا او عین هر چیزی است(.الفتوحات032 ،3 ،؛ صانعپور:9335،

 ،4اسعدی .)992 :9330،
تحت تأثیر همین نگرش است که جامی مهمتارین کانش صاورت گرفتاه از جاناب
«تو» را کنشِ «تجلّي» میداند که با عناوینی چون «نماياندن رخ»« ،جلوهکردن هر جاا،
جلوهگري در هر شكل و جلوهکردن از رخ خوبان» در فرایندهای مادی مطارح شاده
است .هدف این کنشها در تمام موارد «رخ» است:

001
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هرجا که کني جلاوه باود اهال نظار را

دیدار تاو فرخناده و رخساار تاو فارخ

اطااوار ظهااور تااو بااود ظاااهر و باااطن

در ظاهر تن جلادی و در بااطن آن ماخ

جلااوة حساان تااو از شااكل مبراساات ولاای

( دیوان) 013 :
مي تواني که به هر شكل کناي جلاوهگاري

هاایچ صااورت نتوانااد کااه کنااد بنااد تااورا

در صااور ظاااهری امّااا نااه اساایر صااوری...

مي کني جلوه نخسات از رخ خوباان جهاان

آنگااه از دیااادة عشّااااق در آن ماااینگاااری
(دیوان) 305 :

یكی دیگر از مهمترین کنشهای «تو»« ،جال دادن دل» است:
کوه غم شد دلم و نام تاو گاویم باا او

بو که در گوشم از این ناام صادایی برساد

دل کجا مظهر اناوار جماال تاو شاود

گر ناه ایان آییناه را از تاو جالیای برساد
(دیوان) 031 :

ابنعربی در پاسخ به سؤال دوم ،که «جام عشق چيست؟» مایگویاد« :جاام عشاق
«قلب» است نه عقل» .قلاب در اندیشاة وی معاانی مختلفای دارد کاه رایجترینمعناای
آن«دل» است .وی پاسخ خود به پرسش دوم را اینگونه تبیین میکند«:جام عشق قلاب
عاشق است نه عقل او و نه حس او؛ زیرا قلب در حال دگرگونی دائم است» .به قلاب
«دل» در اندیشة او همچون «جامي بلورين و صاف» نگریسته میشود کاه باه اقتضاای
تنوّع مایة درون آن تغییر رنگ میدهد؛ پس رنگ عشق ،رنگ معشاوق اوسات و ایان
حالت را جز قلب «دل» نادارد .از ایانرو کانش دیگار «تاو» «صاال دادن و ناواختن
گدايان» است:
کی بود کی که زخوان تاو صااليي برساد

وز ناوال تو ناوایی باه گادایی برساد
(دیوان)031 :

سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي
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جامی برخالف بسیاری از عارفان شاعر کمتر اصل آیه یا حدیث را به صورت کامال
یا مختصر بیان کرده است و بیشتر به ترجمة شاعرانه آیات و احادیاث گارایش دارد .از
اینرو در کنش یاد شده با اشاره به آیة «....انتم الفقراء الياهلل هوالغني الحميد» بایش از
هر چیز بر فقر ذاتيعابد نسبت به معبود اشاره کرده است .در سایر موارد نیز «من و تو»
کنشهای مختلفی را به نمایش گذاشتهاند که حالت«دو سويه» دارند به طوری که برخای
از کنشهای «من» در گرو کنشهایی از سوی «تو» قرار داده شده اسات؛ چنانكاه «رفاتن
جامي دلخسته» در گرو «بردن از سوي تو»:
مي رود جامي دلخساته ولاي تاا نبرناد

نیست امكان که در این راه باه جاایی برساد
(دیوان)031 :

و «گذشتن من از سر خود» نیز در گرو «گذشتن «تو» بر سر«مان» قارار گرفتاه
است:
در راه تو جز هساتی مان نیسات حجاابی

[[[

بگذر به سرم کز سار خاود بگاذرم اماروز
( ديوان)131 :

یكی از نكات قابل تأمّل در گفتمان غزلیات عارفاناه ،حضاور محادود فراينادهاي

بخشيدن به مفاهيم ذهني و عواطف انساني ،تبديل مفاهيم انفسي و پيچيدۀ عرفان باه
تصاوير وجلوههاي آفاقي ميداند .وی همچنین تجسم انسانگونة معشاوق عرفاانی را
در راستای دامنة تخیّل و تصّور مخاطب میداند؛ زیرا این تجسام انساانگوناة معشاوق
عرفانی می تواند حسّ زیبایی دوستی ،نزدیكی و محبت مخاطاب را برانگیازد تاا شااعر
بتواند با ایجاد آنچه روانشناسان «زمينة انفعالي» مایخوانناد در وجاود وی ،ذهان او را
برای پذیرش مفاهیم تجریدی و عرفانی و تنزیاه معشاوق عرفاانی از تماامی صافات و
تعیّنات این جهانی آماده سازد(حمیدیان.)045 :9333 ،
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ذهنيدر عرصة گفتمان است .با توجه به اینكه مشارک اصلی گفتماان ،ذات بایقارین و
غیرِملموس ِمعبود است ،مخاطب انتظار دارد که جامی به منظور بیان رابطة میان «مان» و
«تو» و توصیف ویژگیهای او از فرایندهای ذهنی مدد بگیرد در حاالیکاه وی بارخالف
این امر عمل کرده و از «تو» چهرهای مادی و کنشمناد عرضاه کارده اسات .حمیادیان
مهمترين جنبه از هنر شاعر عارفانهسرا را در راستاي وظيفة اصلي شعر يعني عينيات
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نامدهي «تو»
«تو» در جهانبینی عرفانی جامی«جز هستی نیست و هستی او را انحطاط و پستی نی؛
مقدس است از سمت تبدّل و تغیّر و مبرّاست از وصمت تعدّد و تكثّار؛ از هماة نشاانها
بینشان است نه در علم می گنجد و نه در عیان؛ همة چندها و چاونهاا از او پیادا و او
بی چند و چون؛ همة چیزها به او مُادرَک و او از احاطاة ادراک بیارون ( »...جاامی:9333،
 .)43تحت تأثیر همین نگرش ،نامهایی که «تو» به وسیله آنها مورد بازنمایی قارار گرفتاه
است ،از سیر تكاملی خاصی بهره میگیرد؛ چنانكه در گام نخست باه منظاور ملماوس
ساختن و عينيت بخشيدن باه «تاو» و توصایف زیباایی و لطاف او باه طاور ضامنی
(تشبيهي) از وی با عناویمحسوسي چون «بت فرخار ،لعبت خلخ ،آفتاب عاالمآراي
و دوس» یاد شده است:
تاااااويي آن آفتااااااب عاااااالمآراي

کاااه داری در دل هااار ذرهای جااای

هاار لحظااه نمااایی بااه لباااس دگاارم رخ

( ديوان) 111 :
گاه از بات فرخاار و گاه از لعبات خلاخ
( ديوان)191 :

008
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رفته ازخویش برون در پی ليلي مجنونباشد از محمل او بانگ درایی برسد ( ديوان) 189 :

نامهایی که او را متقاعد نكرده است و وی ر ا به بازنمایی «تو» با مفااهيم ذهناي و
انتزاعي از جمله «جان ،جانِ جان ،عمر و غيره» ترغیب میکنند:
جان همی دانمت آن دم که نهان میآیی

008

چااوجانااان جااان ِجااانتوساات جااامی

عمر میخوانمت آنجا که روان میگذری
( ديوان)811 :
جهااان در جسااتجوی او مپیمااای

بااازن در داماان آن جااانِ جااان دسااات

بارون از خویشاتن پاای

[[[[

منه

دیگار

( ديوان) 111 :

اما این عناوین نیز به طور کامل نمیتواند جایگاه «تو» را در باور جامی ترسیم کناد؛
در نتیجه او به ناتوانی خود در نامیدن «تو» اذعان کرده و او را «چياز ديگار ،بارون از
حد انديشه ،خوبتر از هر انديشه ،برون از حد صور ،رها از صاور و غياره» نامیاده
است:
نه بشر خوانمت ای دوست نه حورو نه پاری

ج

این همه بر تو حجاب اسات تو چيز دگري...

سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي
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جلااوة حساان تااو از شااكل مبراساات ولاای

می توانی که باه هاار شاكل کنای جلاوه گاری

هاایچ صااورت نتوانااد کااه کنااد بنااد تااو را

در صااور ظاااهری امّااا نااه اساایر صااوری...

حاااد اندیشاااه نباشاااد صااافت خاااوبی تاااو

هر چه انديشاه کناد خااطر از آن خاوبتري

ج

( ديوان)811 :

من ) نامهای مربوط به «من» ،که غالباً طی فرایندهای رابطهای شناسایی مطرح شاده،
اغلب به منظور بيان صفات و ويژگيهاي من در مقابل تو به کار رفته است .باه طاوری
که گوینده در گام نخست به منظور بيان اختالف مرتبة ميان اين دو مشاارک باه طاور
ضمنی ( استعاري ) خود را «گدا» نامیده است؛ مفهومی کاه از نيازمندي و فقار ذاتاي
من نسبت به توحكایت دارد.
وز نااوال تااو نااوایی بااه گاادایی برسااد

کی بود کی که ز خاوان تو صاالیی برساد

( ديوان)189 :

وی در سایر نامها نیز به طور صریح به منظور اغراق در بيان عشق و ارادت «مان»
نسبت به «تو» از اصطالحات و تعابیر عرفانی همچون غرقه ،مجذوب و سودايي بهاره
گرفته است.
سودایااای زلااف تااوام آنگونااه کاااه از وی

یك موی به ملك دو جهان مایخارم اماروز ...
ج

سر تا به قدم غرقاه شادم در غام و دردت

ساایالب بااال خاساات ز بااام و درم امااروز
( ديوان)131 :

مهمترین مفهوم مربوط به «من» ،که با عناوین مختلفی مورد بازنماایی قارار گرفتاه،
«هستي» یا «وجود مادي» این مشارک اسات .ایان مفهاوم ،کاه در نگارش عرفاانی در
ردیف مفاهيم منفي و مطرودقرار دارد در نقش شناخته به طور ضامنی ( تشابيهي ) باا
عناوینی چون «حجاب»« ،پرده» و«گِل» مطرح شده است:
در راه تو جز هستی من نیسات حجاابي

بگذر به سارم کاز سار خاود بگاذرم اماروز
( ديوان) 131 :

مپوش از ماا باه ماا ناور رخ خاویش

به گِال خورشايد تاباان را مینادای

میاااان ماااا و تاااو مااااییم پااارده

کرم کن از میاان ایان پارده بگشاای

ج

جججج
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نزدیك رسایدهسات کااه از جذباة عشاقت

ایاان خرقااة سااالوس ز هاام بااردرم امااروز...
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( ديوان)111 :

«من» طی این نامها به هستی و تعلّقات مادی به منزلة «مانعي در مسير سلوک الاي
اهلل» نگریسته و از «تو» درخواست کرده است که با کرم و عنایت خاود ایان ماانع را از
میان بردارد.
تفسير و تبيين )جامی در غزلیات عارفانه در قالاب «عاارفي شااعر» ،باه بازنماایی
مفهوم عشق عرفانی و جایگاه عابد و معبود در جهانبینی عارفانة خود تحات تاأثیر آراء
ابن عربی در گفتمان غزل منظوماة دوران میانساالی خاود پرداختاه اسات .وی در ایان
مرحله با ترسیم رابطة ميان «من» و «تو» در محملعشق الهي و عرضة چهرهای مقتدر و
کنشمنداز معبود طی فرایندهای مادي و رابطهاي ،ترسیم کنشهایی دو سویه و نامیادن
این دو شرکتکننده باعنوان «ليلي و مجنون» بر فقر ذاتي انسان ،نياز متقابال خداوناد
نسبت به او و جبر توأم با اختيار انسان تأکيد کرده است.
ج) منظومة خاتمهالحياه ( دوران پيري)

توصيف) «من» به عنوان مشارک مرکازی گفتماان ،بيشاترين ميازان مشاارکت را در
011
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فرايندهاي مادي در قالب نقش«کنشگر »%11 9بر عهده دارد .وی در قالاب نقاش یااد
شده در کنار سایر مشارکان گفتمان ،کنشهای متعددی را به نمایش گذاشته است.
مشارکان

011
من ما

کنش

هدف

بهرهور

گسستن پیوند از «تو» ،دادن دل به دلبر نااهل پیوند ،دل
مژگان
دوختن مژگان به رخ «تو»
نظر
قطع نظر از جمال دگران
ساعد
کمر کردن ساعد به گرد «تو»
سینه
سینه سپر کردن پیش رقیبان

مادي
مادي
مادي
مادي
مادي

باز آمدن از گفتگوی عشق
جنگیدن با «تو»  ،جا کردن باه کانج تنهاایی
نگاه
پرهیز از نگاهکردن به «تو»

تو او

رفتن به هر کجا
ریختن خون عاشق بیگنه
مالیدن دست بر فرق رقیبان
به تنگ آوردن آشنایان

فرآيند

مادي
مادي
مادي
مادي

خونِ من
دست
آشنایان

مادي
رقیبان

مادي
مادي

سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي
بیزار کردن عاشقان از بینایی

عاشقان

*

مادي

«من» طی فرایندهای مادی متعدد کنشهایی از «قبيل سينه سپر کردن پايش رقيباان،
دست برداشتن از عشق ،جنگيدن با معشوق  ،پرهيز از نگااه کاردن باه معشاوق و
گسستن پيوند از يار» را انجام داده است.
به تیغ فرقت باه کاه از او بگسالم پیوناد

به زلف او رگ جاانم اگرچاه متصال اسات
( ديوان) 113 :

هر کس آرد دامن صالحت باه چناگ

بر سار اینسات ماا را باا تاو جناگ
( ديوان)191 :

تو

«تو» ،که در این گفتمان برای نخستین بار به وسایلة«او» مطارح شاده اسات ،بیشاترین
حضااور را در فرایناادهای مااادی در قالااب نقااش فرعاای و غیرمنتظاارة«عناصاار
پيراموني »%18 1ایفا میکند .وی همچنین در کنشهای محدودی نیز در نقاش «کنشاگر
 »%01مشارکت دارد .وی در قالب این نقش کنشهایی از قبیل رفتن به هر کجا ،ماليادن
دست بر فرق رقيبان ،همنشيني هر سفله و غیره را انجام داده است:
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کنشهایی که در نظار خوانناده از ساوی شااعری عاشاق ،بسایار غیرمنتظاره اسات.
مخاطب گفتمان نمی تواند بپذیرد مشارکی که در گفتمان عاشقانة دوران جوانی در قالب
اسیری خاکسار تمام هستی و آمال خود را در وجود «تاو» جساتجو مایکارد باه تماام
کنشهای ظالمانه و به دور از انصاف معشوق جنگاور و خونریز خود باه منزلاة شاهدی
شیرین می نگریست و با کنشهای خود وی را به تداوم این اعمال ترغیب میکارد .حاال
چگونه ممكن است او را به جنگیدن ،گسستن پیوند و پرهیز از نگاه کردن تهدید کناد؟
کنشهایی که بنابر نگرش عاشقانه گوینده و دانشزمینهای مخاطب ،بسیار غیرمعقاول باه
نظر میرسد .اهداف اصلي «من» در این کنشها ،گراميترين اعضااي بادن او از قبيال
«سر ،جان و دل» است«.سر و جان» ،که زمانی فدایی معشوق و دل گرفتاار زلاف وی
بود ،اکنون با توجه به این کنشها دیگار باه پاذیرش اساارت و تحمّال تیاغ او مجباور
نیستند .به نظر میرسد در این مرحله به طاور یقاین نمایتاوان نسابت باه ایان کنشاها
قضاوت کرد ،بلكه باید به کنشهای معشوق نیز نظری انداخته شود.

چوریخت بیگنهم خون ز عكس خون من اسات
چند بر فرق رقیباان باه وفاا ماالی دسات

که سرخ گشته رخ او نه آنكه منفعال اسات
( دیوان) 033 :
خاک از دست جفای تو به سر خواهم کرد

( دیوان)394 :
صااحبت تنااگ تااو بااا بیگانگااان

آشناااایان را هماایآرد بااه تنااگ
(دیوان) 010 :

کنشهایی بسیار منفی ،که برخالف کنشهای صورت گرفتاه از ساوی معشاوقِ دوران
جوانی ،که اغلب همراه با ناز و به منظور تیز کردن آتشِ عشقِ عاشق اِعمال مایشادند،
بیش از هر چیز رنگ و بوی خيانت و بيوفايياز آنها به مشام میرسد«.تاو» بارخالف
گفتمان عاشقانة دوران جوانی ،که حضوری چشمگیر در فرآیندهای ذهنی داشت ،فقاط
در دو فرآیند ذهنی در قالب نقاش پدیاده حضاور دارد .ایان مشاارک کاه در غزلیاات
عاشقانة منظومةجواني ،مدام از سوی عاشق تخیل و تصور میشد و به منزلاة پدیادهای
دور از دسترس و غیرقابل تصور در باور وی تجسم مییافت ،اکنون در حالیکاه ماالزم
سفلگان است ،عاشق او را میبیند:
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همنشین ديدنش باه هار سافله

داد بیاااازاریم ز بینااااایی
( دیوان) 345 :

نامدهي) من ،اعضای بدن و مفاهیم مربوط به «من» ،مفاهیم اصلی مورد بازنماایی
قرار گرفته در گفتمان به شمار می رود .گوینده به منظور توصیف اعضای بدن خاود بار
اثر رابطه عاشقانة متفاوتی که با آن روبهرو شده ،در فرآیندهای رابطاهاي شناساايي در
قالب نقش شناخته و به طور ضمنی(تشبیهی) به معرفی آنها پرداخته اسات .وی در ایان
زمینه به منظور بیان رنج و اندوه بی حد و حصر خود از «اشاک و چهارۀ» خاویش باا
عنوان «عقيق و کهربا» نام برده است:
چهارهام شاد کهرباا اشاكم عقیاق

بیش از اینم نیسات از لعال تاو رناگ
( دیوان)010 :

گوینده هم چنین به منظور اغراق در توصیف عجز و نزاری خود در برابر غامِ عشاقِ
معشوق ،از «ساعد» خود نیز به عنوان «رشتة زر» تعبیر کارده اسات .وی هامچناین باه
منظور ابراز وفاداري خود در عشق و تعريض به معشوق بيوفايش از جماال دگاران
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قطع نظر کرده و نگاه نافذ خود را تنها متوجه او سااخته اسات؛ از ایان رو از «مژگاان»
خود به عنوان «سوزني» یاد کرده که نگاه او را به چهرة معشوق دوخته است« .مان» در
فراینادهای رابطهاي اسنادي نیاز حضاور دارد .وی در ایان فرآینادها باه منظاور بیاان
ویژگیها و صفات خود و اثبات پایبندی در عشاق ،در نقاش حامال خاود را «عاشاق و
عشقباز» نامیده است.
دیده از سوزن مژگان به رخت خواهم دوخت
ساعدم رشاتة زر شاد ز غمات زار و نازار

وز جمال دگران قطاع نظار خاواهم کارد ...
گر دهد دست به گارد تاو کمار خاواهم کارد

جج

( دیوان)394 :

تو) اکنون به نامهاي «تو» توجه شود .مشارکی که در گفتمان عاشقانه دوران جاوانی
به منظور اغراق در بیان زیباییهایش ،در فرایندهای رابطهای شناسايي در قالب نامهاایی
چون «گل و سرو» ،حضوری پربسامد داشت در ایان گفتماان در فراینادهای رابطاهای
اسنادي به چهره ای «شهرگرد ،هرجايي،همنشاين هار سافله ،آلاودۀ نظرهاا ،ماالزم
هرکس ،بهل از کوي يكدالنو غيره» مبدّل شده است.
چو در طریق ارادت نگارما دو دل است
ز لطف و قاهر وي آساودگی نیابد کس

رخاااش آلاااودۀ نظرهااااا شااااد

نظاار خااود بااه وي چااه آالیاای...

همنشااين دياادنش بااه هاار ساافله

داد بیاااااااازاریم ز بینااااااااایی

شهره گشته سات گال بااه خاودرویی

و او ز گل شهرهتار باه خاودرایی

ج

ج

( دیوان) 345 :

اما این شیوة نگرش در مورد اعضای بدن و مفاهیم مرباوط باه وی کاامالً متفااوت
است .اعضای بدن او به جز «رخ» او ،که با عنوان «آلودۀ نظرها» مطرح شاده ،از جملاه
«لب ،جمال ،رخ و خ » با نامهایی چون«لعل ،بينايي بصرها ،آيينه و هنر» یاد شاده ،و
از مفاهیم مربوط به وی نیز با نامهایی مثبت تعبیار شاده اسات؛چنانكه باه منظاور بیاان
دردها و زخمهای خود در فراق معشوق از مفهوم «فراق» با عناوان «تياغ» و «وصال و
هجر» او را نیز با نامهای «دولت و محنت» در باور خود مورد بازنمایی قرار داده اسات.
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يااار شااااد شااهرگرد و هرجااايي

به هر کجا که رود از کوی یكدالن بحل است ...
مزاج او چو ناه در طور حسان معتدل است
( دیوان) 033 :
جااا کاان ای دل بااه کاانج تنهااایی
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این شیوة نامدهی بیانگر واکنش «من» در برابر صفات و کنشهاي «تو او» اسات ،ناه
مفاهیم مربوط به عشق و پیشة عاشقی؛ چنانكه ذات معشوق نیز با واژگانی چون «ياار،
نگار و دلبر» مطرح شده است.
چااو در طریااق ارادت نگااار مااا دو دل اساات

به هر کجا که رود از کوی یكادالن بحالاسات

زچین بهلوح جبينش هازار نقاش خطاااست

چه سود آنكه رخش رشك صورت چگل است

ججج

( دیوان) 033 :
تا وزد بر گل رخسار تاو گاهگاه جاان را
محناات هجاار تااو پایااد سااالها

( دیوان) 394 :
دولت وصل تو باشاد بای درناگ

مهاار خطاات را هناار دانااد دلاام

گرچه باشد عیب بار آییناه زناگ

گرچااه بينااايي بصاارها شااااد

( دیوان) 010 :
طلعت او باه حسان و زیباایی

همنشین دیادنش باه هار سافله

داد بیاااااازاریم ز بینااااااایی

جج
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سوی تاو همانفس بااد ساحر خاواهم کارد

ج

( دیوان) 345 :

تفسير و تبيين
دوران سرودن منظومة«خاتمه الحياه» با ساالهای واپساین حكومات تیموریاان مصاادف
است .این دوران که فاصلة میان سالهای 199ا( 335ها ق) را در بر مایگیارد در تااریخ
عهد تیموریان اهمیتی خااص دارد .بعاداز مارگ سالطان ابوساعید در ساال 333هاا ق
آرامشی که بر ممالك تیموری سایه افكنده بود باز جای خود را باه پریشاانی و هارج و
مرج داد .سرانجام در سال 335ها ق سلطان حسين بايقرا توانست باا غلباه بار آخارین
نوة شاهرخ «محمد بن بايسنقر» ،زمامدار حكومت تیموریاان شاود .بسایاری از قواعاد
دربار سلطان حسین بایقرا ،همان قواعدی بود که در عصر تیمور وجود داشت .در رأس
این نظام سیاسی سلطان بود که قدرتی مطلق داشت و بر جان و مال رعایاا حااکم باود.
در این نظام قدرت ،پس از پادشاه خاندان شاهي اعم از برادران و فرزندان شاه قارار
داشتند .در این حكومت طبقة نظاميان از اهميات وياژه اي برخاوردار بودناد؛ زيارا
حكومت روز به روز با تهديد تازهاي روبهرو ميشد .در زمینةاوضاع سياسي نيز اين
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سالها حكومت تيموريان فرازو نشيب هاي بساياري را ساپري کارد .ايان دوران باا
نيرومندشدن ازبكان و آغاز تهاجم آنان به ماوراءالنهر از يک ساو و نيرومناد شادن
دولت نوخاستة صفوي از سویی دیگر مصادف بود .عالوه بار ایان ماوارد در ساالهای
پایانی حكومت تیموریان شاهد شكلگیاری مبارزات ماذهبي باویژه درگیریهاای میاان

شیعه و سنی هستیم(فرهانی منفرد.)903 :9339 ،
با توجه به اوضاع سالهای پایانی حكومت تیموریان در ایران و تفاوتهای عمدهای که
میان این سالها و دوران جوانی جامی هست ،تغییر نامها و به طور کلی تغییر نگرش وی
به معشوق زمینی بدون تردید از اوضاع حاکم بر جامعة ایاران نشاأت گرفتاه اسات .در
روزگاری که حكومت ،روز به روز با تهدیدهای جدیدی روبهروسات ،سالطان حساین
بایقرا ممدوح محبوب جامی و شهر هرات در معرض خطر قرار گرفته و طبقاة نظامیاان
در رأس طبقات اجتماعی واقاع شادهاناد ،شايوۀ نگارش گويناده در قالاب مكتاب
واسوخت به معشوق زميني کامالً قابل تبیین است .بر اساس فرایندها و شایوة نامادهی
مشخص شد که «تو» به عنوان یكی از مشارکان اصلی گفتمان عاشقانه برخالف منظومة
دوران جواني در تمام موارد به صورت چهرهای منفور مورد بازنمایی قرار گرفته است؛
فرآيندهاي مادي و ذهني در قالب نقشهاي کنشگر و پدياده و حضاور او در نقاش
فرعي عناصرپيراموني اشاره کرد؛ عواملی که به طور کلّی از تنزل مقام معشاوق زمینای
و مخدوش شدن چهارة مقتادر ایان مشاارک در گفتماان دوران پیاری خااتمالشاعرای
پارسیگوی حكایت دارد .مقارن تنزل مقام معشوق در گفتمان یااد شاده از قطاب دیگار
گفتمان عاشقانه یعنی «من» در تمام موارد چهرهای محبوب عرضه شده است .این چهرة
محبوب ،که بیشترین نقش را در قالب مشارکِ کنشگر بر عهده دارد در مقابال کنشاهای
منفیِ «تو» کنشهایی مثبت و معقول را به نمایش گذاشته است .کنشاهایی کاه چاارهای
جز انجام دادن آنها ندارد .جامی در گفتمان عاشقانة دوران پیری نیز هماواره دیادگاهی
مثبت و متعالی نسبت به مفهوم عشق زمینی ،عاشق و معشوق انسانی دارد؛ اماا واکانش
اصلی او در مقابل معشاوق ،رفتاار و ویژگیهاای اوسات .او بناابر پیشاة عاشاقی خاود
همچنان عاشقِ «تو» است؛ رگ جانش به مهر او متصل است و اگر امكانی بارایش مهیّاا
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از مهمترین دالیل این مدعا نیز میتوان به کاهش حضاور شارکتکننادۀ يادشاده در
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شود ،ساعد خود را که همچون رشتة زر زار و نزار شده است به گارد او کمار خواهاد
کرد .این مشارک هنوز هم به معشوق به ديدۀ«يار و نگار» مينگرد و «لب و رخِ ياار»
به شكل «لعل و عيار زيبايي» در باور وي مورد بازنمايي قرار ميگيرد؛ اماا کنشاها و
ویژگیهای منفیِ معشوق ،او را به کنشهایی از قبیل «گسستن پيوند به وسيلة تيغ فراق و
پرهيز از نگاه کردن به طلعت همچون ماه او ترغيب ميکند»؛ کنشهایی کاه مایتاوان
آنها را به منزلة واکنشهایی در برابر کنشها و ویژگیهای معشوق تعبیار کارد .بناابر آنچاه
گفته شد ما در گفتمان غزلیات عاشقانة دوران پیری با عشقی متفااوت روباهرو هساتیم.
رابطة عاشقانهای که در آن برخالف گفتمان عاشقانة دوران جوانی ،که در آن رابطة میان
عاشق و معشوق انسانی در فضای عشقی روحاانی ترسایم شاده باود ،اکناون در بساتر
مكتب واسوخت به «رابطهاي طبيعي» مبادّل شاده اسات؛ رابطاهای کاه در آن اقتادارِ
مطلق ،مختصِ عاشقاسات و تنهاا او و خواساتههاای مادّنظر او اهمیّات دارد و ساایر
عناصر در راستای دستیابی به اهداف این مشارک ساماندهی میشود.
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نتيجهگيري
«عشق» به عنوان پرکاربردترین مفهوم گفتمان غزل جاامی در هار یاك از منظوماههاای
سهگانه با توجه به تحول جهان بینی و موقعیت اجتماعی وی به شیوهای متفاوت مطارح
شده است .دوران سرودن منظومة«فاتحه الشاباب» باا دوران جاوانی جاامی و ساالهای
سلطنت سلطان ابوالقاسم بابردر عرصة حكومت تیموریان مصادف است .در این ساالها
بعداز فجایع و نابسامانیهای بلند مدتی که بر جامعة ایاران در پای لشكرکشای تیماور و
نزاع بر سر جانشینی وی به وجود آمده بود ،آرامشای نسابی بار سارزمینهای تیموریاان
ب ویژه شهر هرات حاکم شده بود .در این زمان جامی به عنوان مشهورترین شاعر عهد به
دربار ابوالقاسم بابر راه یافت و در نهایت آراماش و تمكان باه سارودن منظوماة دوران
جوانی مشغول گشت .جامی در این منظومه در قالب «شاعري عاشق» با الهام گارفتن از
شاعران پیش از خود بویژه سعدی در چهارچوب جهانبيني کالم اشعري از دریچاهای
که عارف اشعری به معشوق عرفانی نظر میکند به معشوق زمینی نگریسته اسات .او در
این زمینه با تكیه بر «جبر» به عنوان مهمترین اصل کالم اشعری باه ترسایم رابطاة میاان
«من» و «تو» پرداخته است .ابزار اصالی او در ایان زمیناه «فرآينادهاي ماادي» اسات؛

سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي
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چنانكه با عرضة چهرهای کنشمند از «مان و تاو» و ایجااد تقابال میاان کنشاهای ایان
مشارکان ،بر قدرت اختیار مطلق معشوق باه عناوان مهمتارین قادرت مطارح در غازل
عاشقانه و عجز عاشق در برابر وی تأکید کرده است .عاشقی که نه تنهاا در برابار آزار و
جفای بیش از حد معشوق اعتراضی ندارد ،بلكه تمام کنشهای منفی و به دور از عادالت
وی به منزلةرفتاری نگریسته میشود که در آیین عاشقی و عشقبازی چارهای جز تسلیم
و رضا در برابر آنها نیست .از ساوی دیگار باا قارار دادن معشاوق در نقاش «هادف و
بهرهورِ» کنشهای مشارکانِ کنشمندِ گفتمان از جمله «باغبان ،سااقی و پیار» بار جایگااه
واالی معشوق در نگرش خود صحّه گذاشاته اسات .وی هامچناین باا کااربرد متعادد
معشوق طی فرایندهای ذهنی در قالب نقش «پدیده» بر متعالی و ماورایی بودن معشاوق
و عدم درک و دسترسی عاشق به وی اشاره کرده است .نامهایی که این دو مشاارک باه
وسیلة آنها مورد بازنمایی قرار گرفته ،نیز به طور کامل در چهارچوب جهانبینی اشعری
گوینده مطرح شده است .مفهوم عشق در منظومة«واسطهالعقد» با تغییر ماهیت «تاو» باه
«معبود» با نگرشی عرفانی مورد بازنمایی واقع شاده اسات .ساالهای حكومات سالطان
ابوسعید با گسترش کم سابقة عرفان و رواج روز افزون تصوف مصادف بود .جاامی در
این دوره با توجه به تغییر نگرش و غلبة عرفان بر جهانبینی خود و از سویی دیگار در
پی بی توجهی دربار تیموریان در این سالها به طبقة شاعران ،بیش از هر چیز باه عناوان
«شاعري عارف» مطرح شده و از این دیدگاه به مقولة «عشاق» نگریساته اسات .وی در
این مرحله نیز با پیروی از پیشینیان خود و به طور خاص عطاار و موالناا باه بازنماایی
باور عارفانة خود در گفتمان غزل پرداخته است .وی در این مسیر با تكیه بر آرای ابان
عربی در مكتب وحدت وجود به ترسیم رابطة میان «من» و «تو» در بساتر «عشق الهي»
پرداخته است .عشقی که اساس آن بر پایاة«یحابهم و یحبوناه» بناا نهااده شاده اسات.
فرايندهاي مادي در گفتمان غزل عارفانه نیز مهمترین دستاویز جامی به شامار مایرود.
جامی در گفتمان عارفانه برخالف گفتمان عاشاقانة دوران جاوانی هایچگااه از دریچاة
جهانبینی اشعری به مفهوم عشق نپرداخته است؛ زیرا کنشهای عابد همواره بیانگر جبار
همراه با اختیار آدمی است و «من» در رابطه با «تو» از موجودی که مجبور مطلق اسات،
فاصله گرفته است .مفهوم عشق در گفتمان غزل عاشقانة منظوماة«خاتمهالحياه» نیاز در
قالبی متفاوت مطرح شده است .جامی در این منظوماه از ساویی باا توجاه باه اوضااع
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روحی ایام پیری و غلبة جهان بینی صوفیانهو از سویی دیگار نیاز تحات تاأثیر اوضااع
نابسامانی که بر حكومت تیموریان در سالهای پایانی سلطنت سلطان حسین بایقرا حاکم
بود برخالف سنت غزل عاشقانه و اشعار عاشقانة دوران جوانی از دیدگاه «مكتب فرعیِ
واسوخت» به مفهوم عشق زمینی نگریسته است .مهمترین نمود این نگارش در گفتماان
غزل عاشقانه ،تغییر رابطة میان «من» و «تاو» از رابطاهای روحاانی باه رابطاهای طبیعای
است؛ رابطه ای که برخالف سنت غزل عاشقانه در آن اختیار و قدرت مطلاق در دسات
عاشق است .از این رو جامی برخالف منظومة دوران جوانی با قرار دادن «من» در صدر
مشارکان گفتمان و حضور پربسامد او در فرایندهای مادی در قالب نقش کنشاگر از وی
چهرهای مختار و مقتدر عرضه کرده است؛ کنشهایی که طی آنها مدام «تاو /او» از ساوی
«من» نكوهش و تهدید میشود .از ساوی دیگار «تاو» ،کاه در فرآینادهای ماادی غازل
عاشقانة دوران جوانی همواره در نقشهای هادف و بهارهور ظااهر مایشاد ،اکناون باه
مشارک اصلی نقش حاشایهای «عناصار پیراماونی» مبادّل شاده اسات .کااهش حضاور
معشوق در فرآیندهای ذهنی نیز به طور کامال بیاانگر ایان مدعاسات .تغییار ماهیات و
جایگاه «تو» در منظومههای سهگانة جامی در قالب ساختار تعادی در نمودارهاای ذیال
ترسیم شده است:

نمودار بسامدی حضور «تو»در فرایندهای گفتمان غزل عاشقانه و سیر تحول فرایندها
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