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Critical analysis of discourse in Saqinameh Razi AldinArtimani with Fairclough approach 

 

Critical discourse analysis or discourse analysis is an interdisciplinary trend that examines a 

slice of text in a particular historical period; One of the most well-known approaches to 

critical analysis is Fairclough's approach, which seeks to explain why and why language is 

used and the functions of a single language. Hidden relationships in the text and effective 

social practices have been achieved. One of the texts to be considered based on the critical 

analysis of Fairclough is the biography of Razia al-Din Artimani, which has three levels of 

description, interpretation and explanation, discourse points of Sufism, Shiite religion and 

ideologies hidden in social action and power relations in the poetic era. Revealed. In the 

present study, Artimani Saghinameh, as a discourse text, reflects the natural and hegemonic 

presuppositions of those in power. And it seeks to answer these questions: what social actions 

are the discourse in the text of the Saqiyat letters and how did the power relations in the 

Safavid era play a role in the naturalization of the existing discourses? Finally, researchers 

have achieved a social explanation by extracting the ideological dimensions of speech and 

identifying discourses. 
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 چکیده

که برشی از متن را در یک دورة تاریخی خاص بررسی    ای است رشتهیک گرایش بین  ،کالم  یا تحلیل  تحلیل انتقادی گفتمان

پی چگونگی و چرایی کاربرد زبان و در ترین رویکردهای تحلیل انتقادی، رویکرد فرکالف اسنت که  شند از شنناخته ؛کندمی

و با مطالعه بر زبان و  سنت دانهای گفتمانی را واسن  میان اتتما  و گفتمان میکنشکارکردهای واحد زبانی اسنت فرکالف 

تحلیل   با تکیه بر. یکی از متون قابل تأمل یافته اسنت دسنت   ،تمرکز بر آن به رواب  پنهان در متن و کردارهای اتتماعی مؤثر

طریقت   نکات گفتمانیدر سنه سنطت توفنیت، تفسنیر و ت،یین، الدین آرتیمانی اسنت که نامه رضنیانتقادی فرکالف سناقی

در پژوهش . کردرا آشکار در عصر شاعر ات قدرت،مناسهای نهفته در کردار اتتماعی و  ایدئولوژیو   تصنوف، مهه  تیی 

بازتاب  های ط،یعی شند  و هژمونیک فناح،ان قدرت را فرضپیش  گفتمانی، به عنوان یک متن  آرتیمانی  نامهسناقی  ،حاضنر

ها برآیند کدام کردارهای اتتماعی بود   نامهقیدر پی پاسن  به این سنؤا ت اسنت که گفتمان موتود در متن سنا و.  اسنت  داد 

با   یت پژوهینگرانهای موتود نقش داشنته اسنتد در نهاو مناسن،ات قدرت در عصنر فنفوی چگونه در ط،یعی کردن گفتمان

 اند.دست یافتهبه ت،یین اتتماعی   ،هاگفتمانابعاد ایدئولوژیک سخن و شناسایی  استخراج  

 نامه، ففوی.، ساقیفرکالف ن، آرتیمانی،انتقادی گفتماتحلیل  ها:  کلیدواژ
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 مقدمه.1

کنند تا حقیقت با  گفتمان در معنای کلی، گفتگوی میان دو یا چند نفر اسنت که بر سنر موضنو  رسنمی بحب و بررسنی می    

به ع،ارت دیگر، ها در بوتة نقد و داوری قرار گیرند. های مهم سنیاسنی و اتتماعی تحصنیل شنود و ن ریهاین روش، در زمینه

د.  نکنو اهداف میننخصننی را دن،ا  می  باشننندمیای از زبان با معناسننت که اتزای آن به نحوی به هم مرت،   گفتمان قطعه

  - سننناختی گفتاری و نوشنننتاری از زبان اسنننت که محصنننو  ارت،اا و تعامل م،اشنننران گفتگو در بافتی اتتماعی   درواق 

شننناسننی اسننت که کارکردهای مختلت زبان را در تامعه و ای از علم زبانتحلیل انتقادی گفتمان شنناخه  اما.  اسننت هنگیفر

این کار را  و  رسندفراتر رفته و به ت،یین و تفسنیر متن می  از سنطت توفنیت و بدین فنورت اسنت کهکند سنیاسنت بررسنی می

تناریخی، رواب   هم  از طریق وارد کردن مفناهیمی مناننند قندرت و ایندئولوژی چنین در ن ر گرفتن عواملی چون بنافنت 

، عالو  بر توفننیت وضنن  این نو  تحلیلدهد.  قدرت/سننلطه، نهادهای ایدئولوژیکاتتماعی، سننیاسننی و فرهنگی ان ام می

 د.دارهای زبانی و معنایی موتود در چارچوب گفتمان مورد ن ر، د یل چرایی و چگونگی این وض  را نیز بیان میداد 

های  با پیینرفت روزافزون دنیای پیرامون ما آگاهی نسن،ت به تهان امری ضنروری اسنت.ادبیات، متن و گفتار از مهمترین را 

برقراری ارت،اا اسنت که شنناخت تمام عوامل تینکیل دهندة آن در با  رفتن میزان آگاهی ما نسن،ت به اوضنا  پیرامون ما را 

اند که از تهت نمود های موتود در تامعهبرای بینان گفتمان از ژانرهای مهم شنننعریها  نامهسننناقیسنننازد.  پهیر میامکنان

هنایی مناننند بناد ، تنام و پینالنه بنا خمرینات عربی همگونی زبنانی دارنند بنا این تفناوت کنه برخالف خمرینات دربردارنندة  آبژ 

شنناعر عصننر  الدین آرتیمانیضننینامة رسنناقی باشننند.مضننامینی چون حکمت، فلسننفه، عرفان، شننکایت و انتقاد نیز می

های  تهت بیان مسنائل اتتماعی و گفتمان  ایرسنانهبیت در قال  مثنوی اسنت که شناعر از آن به عنوان   60فنفوینزدیک به  

به   ود نکنمانند یک روایت فراگیر عمل می نامة آرتیمانیهای پنهان در سناقیگفتمان. کنداسنتفاد  میحاکم در عصنر ع،اسنی  

یک روش کیفی و تفسنننیری که    ،در پژوهش حاضنننرد.  نکنطرح میمای از یک واقعیت را اهمیت و معنای ویژلحاظ زبانی 

تهان و قلمرو اتتماعی را  در ای اد و تغییر نگرش آرتیمانی  نقش فعا شاعراست    بینیو تهان  نامهساقی برای شناخت متن

 پردازد.می  در تحو ت گستردة اتتماعی رسانة ادبیشعر به عنوان به تیریت نقش دهد و نیان می

 پیشینة تحقیق -2

ای از مقا ت م موعه اشنار  کرد که کتاب تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکالف توان بهمی تحقیقات ان ام شند در زمینة 

نویسننند  در این مقا ت اند هفت مترتم ایرانی به فارسننی ترتمه کرد فرکالف دربارة تحلیل انتقادی اسننت. این کتاب را 

تفسننیر و ت،یین را در تحلیل گفتمان نیننان داد  اسننت.   ،قدرت و ایدئولوژی و سننطوح مختلت توفننیت ،دربارة نقش زبان

در این کتاب به تینریت    که نویسنندگان اسنت تحقیق دیگری  ن ریه و روش تحلیل گفتمان ماریان یورگنسنن و لوئیز فیلیس  

فردوس  . اندپرادختهکالو و موف و تط،یق آن با تحو ت سنیاسنی و اتتماعی بعد از انقالب  م،انی فلسنفی ن ریة گفتمان فر

ن انتقادی در کتاب تحلیل گفتما یکی از آنها  در ایران در دهة هینتاد تحقیقاتی در زمینة گفتمان ان ام داد  اسنت آقاگل زاد  

( که به بررسننی 1386)مانند تحلیل گفتمان و ادبیات  مقا تی   همچنیندربارة م،انی تحلیل انتقادی گفتمان اسننت 1394سننا  
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نقد ادبی و سن،ک شنناسنی پرداخته اسنت و آن را   ،گفتمان انتقادی و ارت،اا آن با متون ادبی و با علومی چون زبان شنناختی

ا مریم ( مقاله میننترب ب1386)رویکرد غال  در تحلیل گفتمان انتقادی از طرفی داند.یک میژهای ایدئولو محصننو  فرآیند

اشنار   آن  رکه به خاسنتگا  تحلیل انتقادی گفتمان و معرفی مکات  ن ری تأثیرگهار ب را به نگارش درآورد   سنادات غیاثیان

اسنت. از تحقیقات دیگر، (1384های زبان شنناسنی نقش گرا در ت زیه و تحلیل متون ادبی )کاربرد آموز  دارد. مقالظ دیگر،

نتقادی اشنعار سنیمین به،هانی با رویکرد نورمن فرکالف فرزانة محمدی با راهنمایی نسنرین نامه ارشند تحلیل گفتمان اپایان

علی اک،ری اسنت که محقق در آن دربارة م،انی تحلیل انتقادی گفتمان و کاربسنت سنطوح مختلت تحلیل فرکالف را در شنعر 

حرف آخر شنناملو علی فننفایی و علی    مقا تی مانند تحلیل گفتمان و گفتمان طنز در شننعربه،هانی بررسننی کرد  اسننت.  

اسنت.  بر اسناس ن ریة فراکارکرد هالیدی ( در دوسنطت دسنتوری بر ط،ق دسنتور فرشنیدورد و عنافنر گفتمانی  1393علیزاد  )

به تحلیل بر ط،ق رویکرد ون دایک که   (1395)تحلیل گفتمانی شنعر خوان هینتم و آدمک مهدی اخوان ثالب طاهر تعفری

با عنوان بررسنی    به نگارش درآورد  اسنت ای مینترب با مریم شنریت  لطت اهلل یارمحمدی مقاله.  اسنت شنعر اخوان پرداخته 

معنایی گفتمان مدار که در این  –های تامعه شنناختی  رباعیات خیام از من ر گفتمان شنناسنی انتقادی با بهر  گیری از مؤلفه

پییننهادی یارمحمدی در تحلیل و توتیه رباعیات خیام به کار گرفته  های گفتمان مدار تامعه شنناسنی و معنایی  مقاله مؤلفه

تحلیل   ( کتابی دربارة گفتمان شنناسنی اسنت.1393کتاب گفتمان شنناسنی رایو و انتقادی لطت اهلل یارمحمدی )  شند  اسنت.

زبان شنناختی  ( نیز دربارة کاربسنت سنطوح مختلت رویکرد 1393ای از سننایی غزنوی ن مه حسنینی سنروری)انتقادی قصنید 

از تهانگیر تهانگیری و علی بندر و گفتمان اتتماعی اسننت. زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد انتقادی نورمن فرکالف 

. مقالة گفتمان شنعر پن ر  تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته اندبه   نویسنندگان اسنت کهکار تحقیق دیگری (  1392ریگی زاد )

بر اسناس فراکارکرد اندیینگانی   نویسنند  ( که1396شنناسنی سنیسنتمی نقینگرا شنروین خمسنه )از فروغ فرخزاد از من ر زبان 

بینافردی و متنی از طریق زبان شننناسننی نقش گرا به بررسننی شننعر فروغ پرداخته اسننت. تحلیل گفتمان به مثابه یک روش 

های از زبان تامعه شنناسنی تن،ه م،احب زبان شنناسنی و  با( 1387تحقیق در علوم انسنانی علی حاتمی و سنمیرا ت،ارنژاد )

ها از شنود. مقالة تحلیل گفتمان شنعر پیغام ماهیبرای درب بهتر تحلیل گفتمان و تایگا  آن در علوم انسنانی مینخم می

پردازد. بینافردی و متنی می  -( که نگارند  به بررسنی شنعر سنسهری از من ر فراکارکرد اندیینگانی1385سنهراب سنسهری )

ارند  من ومه سنهسری را از ن ر  گ( که ن1386دسنتوری من ومه فندای پای آب سنهراب سنسهری ) –گفتمانی  ت زیه و تحلیل 

های فارسنی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی آوا ایمانی و دیگران المثلفراکارکرد متنی بررسنی کرد  اسنت. زن در ضنرب

فارسنی پرداخته اند تا های فرهنگ  ثلمفتمان  ضنرب الها به زن در گ نگرشبروز شندة ( که نویسنندگان به بازنمایی  1394)

شنود مورد بررسنی قرار دهند و تأثیر رواب  بین های مربوا به زنان میالمثلعواملی که باعب ای اد انسن ام و درب ضنرب

زبان شنناختی و مسنائل فنوری و دسنتوری   ،اکم را بر ن م گفتمانی تحلیل کنند. در زمینة سن،ک ادبیگفتمانی و ایدئولوژی ح

و در این الدین آرتیمانی هیچ گونه تحقیق ان ام نگرفته اسنت بدین خاطر تحقیقی به این سن،ک  نامة رضنیدر شنعر و سناقی

 سازد.عصر شاعر را برای مخاط  فراهم میشناختی زبان و اتتما   شناسی و تامعههای زبانبسیاری از تن،هبعد 

 آرتیمانی  الدینرضی. 3

نیز از او یاد شند  اسنت در نیمة دوم قرن   "میر"و   "میرزا"ها با القاب الدین آرتیمانی که در اغل  تهکر سنید محمد رضنی    

دوران  متولد شند.در منطقة آرتیمان از تواب  تویسنرکان در نزدیک شنهر همدان  یعنی عصنر شنا  ع،اس فنفوی دهم ه ری 
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ة  و به ترگ   راهی همدان شننندبرای تحصنننیل علوم دینی   اما در توانی  قه سنننسری کردکودکی را نزد پدرش در همان منط

ها در سنلک مریدان وی مدت  خویش، . آرتیمانی متأثر از مقام عرفانی و عملی مرشندشناگردان میرمرشند بروتردی پیوسنت 

 ،آن زمان م م  ارباب شنعر، همدان را به مقصند افنفهان که مریداناز طرفی میر مرشند به دلیل دل،سنتگی به یکی از   ،بود

 .ق(  1037که مرگ رضنننی را  یل وقای  سنننا )  ]اعتماد السنننلطنه[دانش و ادب بود ترب کرد. با این تفافنننیلراگر قو   

سنی سنا  داشنته که به دربار فنفوی نویسند، بسهیریم و سننین عمر او را بین شنصنت و پنو تا هفتاد فرض نماییم، نزدیک می

مقارن همان زمانیست که مرشد بروتردی همدان را به عزم اففهان و شیراز ترب کرد  است.  و این سا    حضور یافته است 

الدین آرتیمانی از سننادات کرام و نیکو ط،عان خوش کالم بود  و به گوید:رمیر رضننیمؤلت نتایو ا فکار در معرفی وی می

(. وی از سنادات و میرزایان دختر شنا   264: 1336مهاق عرفان آشننایی و به مقامات سنلوب رسنایی داشنت.پ)گوپا موی،  

ع،اس بود که توانسنت بزرگی خاندانش را از طریق حفظ علوم درسنیه و اسنتعدادش در احکام را نینان دهد.)فندیق حسنن  

(. هدایت او را سنیدی فناح   وق و عارفی با فضنایلی در معارف الهی و مدارج حقانی در عصنر شنا   179:  1390خان، 

علوم نقلی و عقلی را چون ح ابی  د  بود و از رندان مسنت و عارفان پاکد  و فنوفیان فنافی ویداند ع،اس فنفوی می

ای از م موعهآرتیمانی دارای دیوان شنعری با   (. 129: 1316دارد.)هدایت، دانسنت که انسنان را از معینوق یکتا باز میمی

: 1378بیت اسنت.)آ ر بیگدلی، اشنعاری که از وی باقی ماند  نزدیک به یک هزار   نامه، غز ، قصنید  و رباعی اسنت سناقی

و نکات و ظرایت بیان بسننیاری از مضننامین عرفانی، اخالقی  به دلیل بیت   59درقال  مثنوی و در    نامة ویکه سنناقی (.87

 اعی است.، باورها و عقاید مسل  در تامعه حاوی نکات اتتمسیاسیادبی و به خاطر انعکاس مسائل  

 تحلیل انتقادی گفتمان. 4

ز تهان با توته به دانش ما اها از تهان به دلیل تاریخمند بودن، برآیند تعامالت فرهنگی و اتتماعی اسنت و شنناخت انسنان

در ن ریة تحلیل گفتمان اسنت.  عینی  ی و آن حقیقت رسنید هایی اسنت که به دسنت ما بندیمحصنو  مقوله،تحلیل گفتمانی

قدرت   نانتقادی، شنخم به کارگیرند  به عنوان موتودی که محصنو  و تولید اتتما  و تاری  باشند همیینه در حا  سناخت

زبان  –گیرد و این زبان مسل  دارای ساخت اتتماعی  زبان اشخاص از طریق اعما  اتتماعی شکل می ،اسنت در این ن ریه

: 1390زاد ،  آقاگلشنننود.پ)تضننناد و متفاوت زبانی تولید میشنننناختی اسنننت که بر اثر ادغام و ترکی  شننندن نیروهای م

بنا عوامنل درونی زبنانی)بنافنت    گیری معننا و پینام واحندهنای زبنانی را در ارت،نااچگونگی ت،لور و شنننکنل  ،تحلینل گفتمنان(.120

بافت اتتمناعی، فرهنگی و [واحدهای زبانی، محی  بالفصنننل زبانی مربوا و نیز کل ن نام زبانی و عوامل برون زبانی  ،متن(

در تحلیل انتقادی گفتمان متن اسناس و محور واحد تحلیل اسنت  (10:  1372پورسناعدی، کند)لطفیرا بررسنی می  ]موقعیتی

های های تولیدکنندگان آن اسنت که در بسنتر قدرتدرگیری ن امزیرا متن محل  ؛یعنی اهمیت در متن اسنت تا تمله و بند

شناختی متن و کاربرد زبان در تعامالت اتتماعی  متفاوت تولید خواهد شد. این نو  تحلیل به ت زیه و تحلیل انضمامی زبان

به این امر اتفناق ن ر  پردازانی همچون، فاولر، هاج، کرسنننی،فرکالف و داب همگی با وتود اختالف ناچیز  ن ریهپردازد. می

های اتتماعی در که نابرابریکردآشنکار دسنت یافت و ها  گفتمانفراتر رفت و به ت،یین    متون از توفنیت زبانی بایددارند که  

شنناسنی انتقادی گفتمان در پی آن اسنت برتسنته سناختن اهمیت زبان شنوند. اهدافی که رویکرد زبانزبان خلق و منعک  می

آگا  کردن مردم نس،ت به این که چگونه زبان در حاکم    از تهتیگهداری و تغییر رواب  اتتماعی قدرت،  در تولید، حفظ و ن

در تحلیل گفتمان انتقادی به تحلیل کالم با توته به عواملی چون بافت تاریخی،  .شنندن بعضننی بر بعضننی دیگر نقش دارد
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بررسنی  ، متن(  زبان )کالم  گیریها در شنکلبینیرواب  قدرت در تامعه، سناختارها و فرآیندهای اتتماعی و فرهنگی، تهان

تث،یت و ماندگار   ،بینیرآیندها و تهانف  ،ها، رواب ، سنناختارها. از طریق کاربرد مسننمتر زبان در تامعه این بافت شننودمی

ای از پرکتی  اتتماعی  گفتمان گونه شننوند بنابراین بین عوامل و زبان رابطة دوسننویه و تأثیرپهیر و متقابل وتود دارد.می

( 105:  1389های اتتماعی اسنت.)یورگنسنن و فیلیس ، سنازد و هم سناختة دیگر پرکتی اسنت که هم تهان اتتماعی را می

ها نیز هسنت و گونة مهمی از یگر سنخن، گفتمان فنرفای یک پدیدة سنازند  نیسنت بلکه در عین حا  محصنو  سنایر پدید به د

دهد  کند و تغییر میهای اتتماعی است که دانش، هدایت و رواب  اتتماعی از تمله مناس،ات قدرت را بازتولید میپرکتی 

از ن ر میینننل فوکو   (  112-111دهند.)همنان: بنه آنهنا شنننکنل میهنای و سننناختنارهنای اتتمناعی  و همزمنان سنننایر پرکتی 

مند عقاید و مفاهیمی دارند که مدعی هسنتند آفرینندة دانش ما نسن،ت به مهای ن ا های گفتمانی اشنار  به پیکربندیفنورتر

ها را متغیر نهفته در این گفتمانکند تا افننو  های علمی بسننیار تالش میفوکو در گزارش تاریخی از گفتمان اند. مثالیتهان

د که خود بخینی از آنها تری مرت،  سنازاتتماعی وسنی   -ت،یین کند و چگونگی تولید و تغییر آنها را به فرایندهای سنیاسنی

 (.66:  1390زاد ،  هستند.پ)آقاگل

د ینا توانند بینندییننن یهنایی کنه قندرت حناکم وضننن  کرد  نموتنه بنه قوانین و محندوینت تبندون هیچ نهناد اتتمناعی و فرهنگی 

را گفتمان  تحلیل ها پیوند تنگاتنگی با قدرت دارند. فرکالف تحت تأثیر آراء میینل فوکو  گفتمان ،سنخن بگوید به این دلیل

رود. مصنناح،ه و مکالمه به کار می  که برای ت زیه و تحلیل گفتار، نوشننتار،داند  میشننناختی  ای از ابزارهای روشم موعه

شنناختی و فنون خاص تحلیل زبانی های روشدسنتورالعمل ،های ن ریل از مفروضنات فلسنفی، روشن ریة فرکالف متینک

 و شنناختی کالنتحلیل تامعهشنناسنی،تحلیل مفصنل و دقیق متن در حوزة زبان یعنی اسنت. رویکرد فرکالف متن محور اسنت 

سناختارها و فرآیندهای اتتماعی و   ،شنناسنیهای زبانفرکالف در پی پیوند زدن بیان متن از طریق تحلیل .  پرکتی  اتتماعی

افراد نیز از وتود    دهند و غال،ایهای اتتماعی شنکل میسناختارهای اتتماعی و مناسن،ات قدرت به پرکتی رفرهنگی اسنت.  

های  به ما نیننان دهد چگونه افراد از طریق پرکتی   خ،رند. نقش سنننت تفسننیری نیز این اسننت کهچنین فرآیندهایی بی

(.از ن ر فرکالف گفتمان هم  112: 1389کنند.پ)یورگنسنن و فیلیس ،  مند خلق میای معانی قاعد شنان به نحو خالقانهروزمر 

ک پرکتی   به شنکل کاربرد زبان به مثابه ی یک؛  یعنی  در سنه معنی و   های اتتماعی اسنت سنازند  و هم محصنو  دیگر پدید 

مامی که قابل شننمارش و فتمان در موارد انضنن گ سننه؛  ،گفتمان سننیاسننی خاص مثالی  ةکاربرد زبان در یک حوز  ،دو؛اتتماعی

ای از به اعت،اری در روش فرکالف با دو مقولة متن و فرامتن مواته هسنتیم یعنی متن م موعه  رود.تفکیک باشند به کار می

گویند و این گفتمان به سنننازند که به آن گفتمان میاند کلیتی را مییگر مرت، عنافنننری اسنننت که عالو  بر اینکه به یکد

های سنایر متون و در رابطه با بسنتر  هر متنی را باید در ارت،اا با شن،که اواز دیدگا   ای از عوامل بیرونی متکی اسنت.  م موعه

او ؛ گفتمان به مثابه متن که شنامل تحلیل شنود. سنطت در سنه سنطت بررسنی می  فرکالفتحلیل گفتمان اتتماعی آن فهمید.

 (  است  زبانی در قال  واژگان، دستور، ن ام آوایی و انس ام در سطت با تر از تمله

 سطت دوم؛ گفتمان به مثابه تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن)بحب از تولید و مصرف متون(

که در سنه مرحلة توفنیت،  .  ة تولید و تفسنیر و زمینه اتتماعی()متن، تعامل بین مرحلسنوم؛ گفتمان به مثابه زمینه اسنت   سنطت

 شود.تفسیر و ت،،ین بررسی می
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 )توصیف(پرکتیس متنی  4.1

 گزینش واژگانی  4-1-1

توان بر اسنناس ط،قات نمادین انتزاعی و آزاد از زبان یک پدیدة  هنی اسننت  هن انسننان را می  هر متنی برآیند زبان اسننت؛

کنند  و متقابل زبان و اتتما  تأکید می دانند و به رابطة دو سویهماعی میکرد. کارکردگرایان زبان را پدیدة اتتبافت توفیت 

شنوند. در این رویکرد های اتتماعی هم زبانی محسنوب میاز ن ر اینان همانطور که پدیدهای زبانی اتتماعی هسنتند، پدید 

دهندو این برخالف فرمالیسنم روسنیه در شنود مورد توته قرار میاسنتفاد  میمقافندی را که در اتتما  در به کارگیری زبان 

متن در   فرمالیسنم،  ةن ریدر قرن بیسنتم بود که با رومن یاکوبسنن به اوج رسنید و در پی چیسنتی عنافنر سنازندة یک متن بود  

ها  .فرمالیسنتگرفت قرار میاختی و روانینناختی در حاشنیه کار  شننای، تامعهمی، تاریخی، زندگینامههای علمرکز و پژوهش

 کوشیدند اتزای سازندة متن را از شکل و شالودة آن استنتاج کنند یعنی تأکید آنها بر شکل اثر بود نه محتوای آن. می

های  لیت ها و فعاهای هسننتند که در تحلیل گفتگو به بررسننی کنشها به فننورت فننریت یا ضننمنی حاوی فرضننیهگفتمان

آنچه  .  کندت،یین میرا های پیینین و پسنینکنش  ،های گفتگو بررسنی ویژگیدر . یعنی پردازدمی اتتماعی در گفتار و گفتگو  

  ، بنافنت ،رودهنای خناص بنه کنار میکنند اینسنننت کنه زبنان چگوننه در بنافنت گر انتقنادی را بنه خود تلن  میکنه ینک  هن تحلینل

کنند که معنا بر این موضنو  تمرکز می تحلیلگران گفتمانشنود.  ی خاص را شنامل مییک لح ه در گفتگو تا یک دورة تاریخ

مختلت به دست آورند.در تحلیل گفتمان فرض بر این است که   هایروش هها بو هویت را از طریق ت،یین و توفیت پدید 

 متن در یک روی سکه گیرد.  میسیاسی و ... یک معنی در اولویت قرار   ،متن چند معنی دارد که به د یل اتتماعی، فرهنگی

اتتماعی مربوا به آن گفته قرار خواهد گرفت این تالزم گفته و   -م موعه کارکردهای فکری در روی دیگر، و  شنامل گفته

یی مناننندرفراینند م هو  انند. راتز فناولر در روش تحلینل گفتمنان ابزارهنااتتمناعی آن را گفتمنان ننامیند   -کنارکردهنای فکری

فرآیند اسنم سنازی، گزینش واژگان، سناخت تعدی به عنوان  تار غیرمسنتقیم با درتات مختلت آن،  سنازی، گفتار مسنتقیم، گف

نخسننتین کسننی که به عنوان  زلیک هری  .دانسننت را مؤثر می(.129: 1371مقوله معنایی نه نحوی.پ)لطفی پور سنناعدی،  

 زنگاهی فنورتگرایانه به متن داشنت درحالی که ن راتی پیرامون سناختار متن نیبه کار برد، اش ح گفتمان را در مقالهالافنط

اب   کینت و توفنیت رو  ،بیینتر به کارکرد یا سناخت تمله در تحلیل فنورتگرایانه،در رویکرد تحلیل گفتمان مطرح شند.  

ها با یکدیگر و از شنناخت رابطة تمله  تحلیل گفتمان نزد این عد  ع،ارت اسنت . به ع،ارت دیگر، شنودتوته میها بین آن

 (.22: 1379نگریستن به کل آن چیزی که نتی ة این رواب  است.پ)تاتیک،  

کالم را  سنازند اما معنا و پیام یکگان میفنورت یا سناختمان زبان را عنافنر افنلی آن یعنی آواها، قواعد دسنتوری و واژ

اتتما  و موقعیت نیز در که عوامل برونی زبان مانند فرهنگ، د بلسازهای ظاهری و عنافر درونی زبان نمیم مو  فورت

ع،نارت اسنننت از رت زینه و تحلینل زبنان در کناربرد، پ    از ن ر فرکالف  تولیند معننا و پینام مؤثرنند. در این فنننورت گفتمنان

ختن به آنها در ها برای پرداهایی که این فننورتهای زبانی تدای از اهداف و نقشتواند به توفننیت فننورتگفتمان نمی

با توته به اینکه فرکالف در تحلیل متن در مرحلة توفنیت  (.15:  1390اند بسردازند.پ)آقاگلزاد ،  امور انسنانی به وتود آمد 

در کنداب  معنایی توته میروسناختارهای فنرفی و نحوی تمالت و مسنائل فنوری زبان و   -به چگونگی کاربرد واژگان

بنه گزینش واژگنان و کلمنات   ایو رابطنه  هنای ت ربیآرتیمنانی بنا توتنه بنه ارزش،بنه عنوان ینک متن ایندئولوژینک،  ننامنهسننناقی
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خندا، سننناقی، شنننی  مسننن ند، خرابناتی، مسنننتنان، فنننوفینان، کوفینان، فقیهنان،  "چون  پردازد یعنی در کناربرد کلمناتی  می

های فرهنگی و بندیکندبلکه با گرو منعک  می  نه تنها نگرش خود را از هسنننتی و تهان  "مخمور، رندان مسنننت زاهدان،

دهی به تای  و عنوان گهاریای که بیان کنندة ت ربة مینترب خودش با مخاط  اسنت از طریق فنفت اتتماعی، ت ربة رابطه

بند   "،  "ندین به دنیا فروشنا"،  "عقل آفرینان دیوانه"از ترکی،اتی مانند  آرتیمانی. داردنیز بیان میگهاری اسنامی خاص و نام

اسنتفاد  ای  بخینی مقولههویت برای    که اشنار  به عنوان رسنمی کارگزاران اتتماعی ندارد  "پرسنتانحلقه می"، "باد  نوشنان

در کند گویای تهان ارزشیبرقرار میناپهیر ارت،اا انفصا قل آفرینان دیوانه که با ترکی  تناقضی بین عقل و دیوانه ع. کندمی

اسنت که بیانگر ط،قة اتتماعی مورد نهی ای اندیینهدین به دنیا فروشنان بر م،نای   ،شناعر اسنت و در مقابل متناقض  عین حا 

با عینی کردن شنخصنیت مینروب نوشنان از طریق تعابیری چون بندة باد  نوشنان، حلقة می  آرتیمانیاسنت.    گویند و رد 

هایی چون  های ت ربی پرداخته اسنننت از طرفی از طریق اسنننتعار شپرسنننتان، رندان مسنننت، به بازنمایی و بازتولید ارز

گلخن)این تهنان(، پیمناننه)وتود منادی(، کلفنت مندرسنننه)علوم ظناهری(، میخناننة وحندت)آن تهنان( گفتمنان توحیندی و 

عمد   ای در بافت متن نقشو رابطه های ت ربیارزش کردنسنازد. این تعابیر در عینی  ایدئولوژی معنوی خود را آشنکار می

بر مفهوم آن افزود   دیگر   ءاسنت که با ترکی  تزنینان  در این ترکی،ات هر واژ  به تنهایی بار معنای و مفهوم اولیه بی دارد.

کند اما  به ع،ارتی یعنی اگر معنی دو تزء میخانه وحدت را در ن ر بگیرم هر کدام یک مفهوم را به  هن مت،ادر می  شننودمی

بسن    ،عالو  بر بسن  فنوری  این ترکی   شنود یعنیدر کنار هم قرار گرفتن این دو واژ  سن،  افزایش معنی در هر کدام می

ها ترتیت دارد زیرا ن امی اسننت که ای زبان بر دیگر نیننانههای نیننانهاز من ر سننوسننور، در بین ن امیابد.مفهومی نیز می

هر کدام از واحدهای  ویبه اعتقاد  (.  21: 1380، دینه سننسنازد.)کند و درب مفاهیم را ممکن میتینخیم معانی را میسنر می

ینخم کینت  ای از رواب  ماز طریق م موعهتوانند میشنوند و  های متفاوتینان از یکدیگر متمایز میزبانی به سن،  ارزش

اسنت که  اینینانه  دارای ارزش زبانی اسنت و  معنایی زبان از ن ر سنوسنوردر ن ام    "می"واژ  شنوند و به توفنیت درآیند.

های روابتیان در ارت،اا با دا  و مدلو باشد  پیوند بین دا  و مدلو  اختیاریدر فورتی که میخم دارد.  د لت بر مدلولی  

بیرون   دنیای درخود و  تنها در مفهوم مصداقینامه  در سناقی(. شنراب  Saussure, 1971: 133.)یابدمیدیگر معنای خاص 

بلکه در بافت متن و در ارت،اا با واژگان و مفاهیم دیگر مانند سناقی، خدا، میخانه وحدت، خرابات، وتد و  کندمیند لت 

مند است که از ن ر سوسور زبان مانند یک سیستم ن امیابدکه نیان دهندة رابطة تعاملی زبان استمی نیز  سما  مفهومی  هنی

و از ن ر وی  این رابطة .(Benveniste, 1971: 48اند.)ه هم وابسننتهای هسننتند در نتی ه از ن ر معنا باتزای آن رابطه

توان گفت این مفهوم با آن مصداق یک رابطة توهری و ماهوی  زبانی رابطة قراردادی است و نه ماهوی و به هیچ وته نمی

های  ارزش به  "مدرسنننه  کلفنت "با گزینش ترکی،ناتی همچون ای های رابطنهبه بینان ارزش  گوینند (. ا21: 1378دارد.)تاتینک،  

از نوعی    "بردگی دنینای منادی"و    "بنندگی نف "ت ربی نیز پرداختنه اسنننت زیرا بنا انتخناب این ترکین  بنه تنای ترکین   

 همسان است.   ایآن برآیند همزیستی در تامعه  دارد که  حکایت  متن  و مخاط   مولدبینی میترب بین تهان

کند و به مخاط  دوم ای( خواهش و تمنا میدر اسنتفاد  از ضنمیر، آرتیمانی در تمالت امری به سناقی )ازلی یا میخانه    

کند. شناعر در بیینتر موارد به دلیل غل،ة روح تمعی و اتتما  محوری، شنخم در مقام دانای کل آگا  و رازدان توفنیه می

 کند.از ضمیر تم  استفاد  می
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د تنناسننننری  کنننینمبنیننا  گنم  هنمننه  منن،  و  تنو  تنو،  و  منن  کنننینم        خنم  سننننر   (5:  1372)آرتنینمنناننی،  ر 

کند همانطور که در بیت زیر گویند  از نگری شناعر کمک میکاربرد ضنمایر به تای اسنامی نیز در چگونگی سناخت تهان

آرتیمانی با کاربرد ضنمیر    موضن  هویت شنخصنی با تم  بسنتن خودش با مخاط،ان متن به هویت تمعی دسنت یافته اسنت.

سنازی اتتماعی در سناختار  و از این طریق به هویت  کند نه به عنوان فردما در مقام یک عضنو گرو  اتتماعی فنح،ت می

 پردازد. رواب  اتتماعی می

کن نناسننننت  بنناقنی  منناننند   شنننن   ز  شننننراب  کن نناسننننت        سنننناقنی  دمنناغنینمد   (4)هنمننان:پنرییننننان 

شود در حقیقت گروهی از یک ط،قه نمایان می  "رضی"که در آخر به شکل هویت   شاعر با مخاط  قرار دادن ساقی و خود

ها بر م،نای معاد  بودنینننان،  انتخاب واژ دهد. این گرو  زاهدان و بی خ،رانند. یا ط،قات اتتماعی را مورد خطاب قرار می

شناعر با بیان اسنامی خاص  (  39: 1379دهد.)فنفوی، دنینان روی میو و مترادف بودن و متضناد بمینابهت یا عدم مینابهتینان  

  ادن تایگا  آنها در مقام فرودسننت، گهاری و نیننان دو تقابل آن با شننا  ع،اس و با ارزش  "سننلیمان"و   "اسننکندر"مانند 

خواهان پایداری چنین   تمنا،و با دعاو   کند.قدرت سنیاسنی که مقامی فرداسنت دارد ترغی  و تینویق میتکریم  را به   مخاط  

 گفتمانی است.  

ابنند تننا  او  اقنن،ننا   منند  بننکننش  بنند        چیننننم  از  دولننت  ایننن   (13:  1372)آرتننیننمننانننی،  نننگننهنندار 

 )ص(آرتیمانی با  کر تعابیری مانند دردی کش ل ة ک،ریا و عنوان دهی به مقام فرادست دینی)اسالمی( یعنی حضرت محمد

و برتری آنها بر وتود خودش به عنوان یکی   یعنی حضنرت علی) ( ) شنیعی(و درّ و سناقی کوثر برای مقام فرادسنت مهه،ی

  بخینننی، با چنین هویت به من ور تأکید بر گفتمان عرفانی خوددینیو ارتحیت آنان بر دیگر ط،قات    های فرودسنننت از مقام

 سازد.آشکار می نیز های بیانی خود راارزش

 

 تالجم متفاوتچارچوب 4-1-2

هنای متعندد و متنو   بنه این دلینل اسنننتفناد  از مند  منانندزنند  میزبنان از طریق بنازنمنایی اعمنا  و تفکرات گویینننوران خود  

فرکالف ط،ق ن ریة زبان شنناختی هالیدی، تمالت را در بافت موقعیت  ای داردها نقش عمد تمالت در بازنینانی گفتمان

کنش مینارکان، اشنیاء    .ها هسنتندها و شنخصنیت هایی چون مینارکان که همان سنوژ ینامل مؤلفهکهدهد  مورد بررسنی قرار می

ارت،اطی و تهان خارج بر گرای هالیدی زبان نقش مهمی در بافت  از ن ر دسننتور نقشباشنند.  و رخدادهای مربوا به آن می

به   در نهایت   ر زبانهای متغیر د. کنش و حا ت و وضننعیت (Halliday and Matthiesson, 2014: 10 )عهد  دارد.

یابد. فرانقش اندییننگانی)ت ربی(، بینافردی و متنی ت لی میانقش شننود. معنا در زبان به سننه شننکل فرتولید معنا من ر می

شنود.پ)هالیدی، اسنت که فعالیتی بر اسناس آن ان ام می ]فکر، احسناسنات، اعما  ... [اندیینگانیربازنمایی عملی یا چیزی

به یک رخداد، کنش و اعما  و گفتار    ؛ فراینددهدهالیدی به تفسنیر فرآیندها در تمله و متن اهمیت می(. 56:  1393حسنن، 

ای و  هنی، رفتاری، کالمی، وتودی  ای دارد و شنامل فرایندهای مادی، رابطهمینارکین ویژ  ،شنود و به تناسن  معناگفته می

آرتیمانی با بیینترین کاربرد در (.Halliday , 1985: 138 )اسنت که سنه مورد او  افنلی و سنه مورد بعدی فرعی اسنت.

آن    %42  فراینندهنای منادی،  از این میزان  کنندگر و وقو  کنش تنأکیند میوتود کنش  بر  %59یعنی حندود  فراینندهنای منادی  
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بیات  کنینگر در اغل  ا  .چنین افعالی بیانگر اعما  فیزیکی و بیرونی اسنت   باشنند.تمالت ناگهر می %17تمالت گهرایی و  

یرهایی چون انسنان و حا  و احوا ت او، اشنیاء، ط،یعت و تهان پیرامون را تحت تأثیر خود قرار هپشنراب اسنت که کنش

  های اتتماعی و فرهنگی متعددیگرو   نهی و نقد موردهموار  تاری  متأثر از قدرت و تامعه    در طو دهد. کنیگری که  می

  اسنتآ    تامعة آرمانی و اید  قرار گرفته اسنت. اما در شنعر آرتیمانی با وتود گفتمان مقابل عرفان یعنی تینی  نوید دهندة

خواهد از ریا و تزویری که در آن غرق شند  میای کهتامعه .کنندی را ت ربه میو خوشن،خت یموقعیتی که همه در آن شناد

 شود.میی و بیدارکنندگی  بخیآگاهیشاعر،  من ر از  ایتامعهچنین شراب در   رسالت .ن ات یابد

را) کننور  دینند   کننننند  روشننننن  کننه  را       انننگننور  آب  شننننور  و  تننلنن    ( 1372:9آرتننیننمننانننی،  مننگننو 

ای اسنت که موقعیت و مقام به دن،ا  توفنیت آبژ  دهدا تینکیل میر %32که حدود  از فرآیندهای مادی پ  ایفرآیند رابطه

در عصننر فننفوی اسننت. من،عب از گفتمان عرفانی    و آنآورد تامعه و مردم به ارمغان میسننرخوشننی و شننادی را برای 

شنراب  ها مختلفی که نوشنیدن  برای توفنیت موقعیت شنود  ای که از طریق فعل اسننادی به هم نسن،ت داد  میفرایندهای رابطه

 رود. کند به کار میای اد می

مننی آن  از  بنن           و  روانسننننت  روح  کننه  مننی  آن  بنن )هننمننان:  از  و  تننانسننننت  اکسننننیننر   ( 9کننه 

ین  کمتر %9افتد با در درون  هن اتفاق می است که چیزیاستو  های ح  کردنی و ادراکی  ا به ویژگیبو فرایند  هنی که مر

در بیان مقصنود مورد ن ر بود  اسنت و به فنراحت به بیانگر شنفافیت و فنراحت نویسنند    و کاربرد را در سناقی نامه دارد

نامه  ه قابل مالح ه در ساقیت. نککنداشار  میتأثیر شنراب مادی به ویژ  معنوی در تامعه و روحیات و حا ت افراد اتتما   

ل   در اغافنلی کارگزار  اسنت  و نصنیحت  توفنیهچه به قال   آرتیمانی کاربرد تمالت امری چه در شنکل دعا، خواهش و 

  سنناقی اسننت کسننی که هم در هی،ت عامل اتتماعی هم ماوراءالط،یعی و هم روحانی نمود یافته و گویند    ،تمالت ابیات

بنه   تحو   ای ناد  کنند کنه برایخوانند و تنأکیند میدرب  هنی ازدنینای پیرامونش فرا می  همنوایی بنا خویش و  مخناط،نانش را بنه

 باید رسید.نگرش و زاویة دید تغییر 

هر بند به مثابه یک ت،اد  ارت،اطی اسننت که از تعامل گویند  یا نویسننند  یا شنناعر با مخاط  شننکل  در فرانقش بینافردی  

و تمله از ن ر    گیردهای زبان در رواب  اتتماعی اسننت که در ن ام فرانقش بینافردی زبان تای میگیرد درواق  از نقشمی

کند ین دلیل کهوتهیت فعل نگرش گویند  را دربارة یک گفتمان مینخم میبه ا  گیردقرار میبررسنی  مورد  ،وتهیت فعل

نامه به سناقی وشنکافی در تمالت به کارگرفته شند با مسنازد. و نو  رواب  میان افراد و مناسن،ات اتتماعی را مینخم می

ته التزامی یعنی تعامل، های معنایی تمالت، افعالی که دارای وبا شننناخت عوامل فننوری و مؤلفهمداروعنوان متن گفتمان

بییننترین کاربرد را دارد که بیانگر عدم قطعیت و  %80دعا، قسننم و خواهش، امید و آرزو و توفننیه اسننت در این شننعر با  

زیرا آرتیمانی در مقام و موقعیت یقین و اطمینان قرار ندارد و همین  رسننناندهای شننناعر را میو حتمی ن،ودن گفته  احتما 

  م لسنی عالمه مانند  فنفوی مهه،یون عصنر  نقضگری و عرفانی او که مورد  که از گفتمان فنوفی ت قطعی عدم اطمینان و

به کاررفته در قال  تمنا از سنناقی ازلی و توفننیت شننراب در کنار بیان ویژگی و خواص آن    یهااسننتحکایت دارد. گزار 

نامه م،ین دهد. تمالت شنرطی و تکرار شنوند  در ابیات متعدد سناقینامه تینکیل میبیینترین مضنمون را در سناختار سناقی

 امری  هنی از من ر شاعر است که قدرت اث،ات قطعیت آن را در آن مقام ندارد.
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دهدتمالتی که بار کنینی دارند بیانگر  را تینکیل می %20نها  آتمالت خ،ری به کار گرفته شند  با توته به میزان مقید بودن 

شنراب( و مخاط  به   -ای گویند  اسنت که با کنینگر)سناقیهای رابطهپویای و حرکت اسنت و این پویایی م،ین ارزشنگهاری

  ی هانیازمند کنش ،سنننیر رسنننیدن به تکاملو شننناعر    یکند. گفتمان عرفانمی  عنوان عامل و کارگزار اتتماعی تعامل ای اد

سنخن و مخاط    ةهای بیانی که مینترب بین گویندپهیر نیسنت تز در ارزشنگهاریگفتاری، رفتاری و ... اسنت و این امکان

، با اسنتفاد  از عوامل پیوندو پردازد توفنیت می به وکند میاندرز   ،پند  ،نصنیحت  ،تمالت خ،ری توفنیهگویند  در اسنت.  

با نگرشنی   آرتیمانیاز طرفی .  سنازدمی، تغییر واژگان، تکرار و تأکید برقرار  رب انسن ام و اسنتحکام بین تمالت را با شنرا،  

همردیت ای   .. کنه آننان را بنا اسنننتعنار.و    ، ریناکنارانفقیهنان ،هنای اتتمناعی مختلت همچون زاهندانگرو   در مقنام اقننا انتقنادین 

 کند. برتری خودش را به عنوان مقام فرادست تث،یت می  است، کوفیان آورد 

کند اما قدرت او تمالت امری هم که بیینتر از وته التزامی بیان شند  اسنت اگر چه از ع ز او در مقابل خود حکایت می

 تمالتدر و در نهایت  امر به شنراب کند ،اهتواند به سناقی در تمام نگار دهد که میدر مقام اقتدار و در تایگاهی نینان می

 .ندبه این دلیل که وقو  فعل در این تمالت با وتود تحقق پهیری حقیقی نیست گیرداز وته التزامی بهر  می نیزامری 

هنن  خنن،ننر  ربننزن  ننندارد  پننا  از  سننننرمسننننت  سننننر          بننه  پننا  خننواهننیننم   (4)هننمننان:  قنندر 

 

 پرکتیس گفتمانی)تفسیر(. 4-2

در تحلیل انتقادی گفتمان، ایدئولوژی، وسنیلة حفظ و ای اد رواب  نابرابر قدرت در تامعه اسنت که زبان برای انتقا  این     

گیرد و تریان حفظ ای در میان نهادهای اتتماعی قرار میکند، در حقیقت زبان به فنورت واسنطهامر نقش اسناسنی ایفا می

رواب  در سننناختنار اتتمناعی و حکومتی را ط،یعی و نرما  تلو  دهد. به ع،ارت   منناسننن،نات قدرت را برعهند  گرفتنه تا این

های زیرین زبان به فنورت غیرمسنتقیم در تامعه نمود یافته  های ایدئولوژی اسنت که با قرار گرفتن در  یهدیگر این سناخت 

اسننت که مردم بر اسنناس آن زندگی   هاییابد تا مناسنن،ات نابرابر قدرت را توتیه کند. ایدئولوژی را و امکان عرضننه می

شنننود کنه از طریق هنا غنالن  میینک ایندئولوژی گرو  اتتمناعی خناص بر سنننایر ایندئولوژی  زمنانی  کننند. از ن ر فرکالفمی

. ایدئولوژی در زبان شنودنهادهای اتتماعی، سنیاسنی فناح  نفو  و قدرت مانند دولت، قانون، حقوق و... در تامعه تث،یت  

شنود که ممکن اسنت اشنخاص از آن خودآگاهی  های عمومی گفته میها و ارزشه ای از عقاید، برداشنت شنناختی ربه م موع

های اتتماعی هرگز تام و تمام نیسنتند. کلی ن ریه گفتمان این اسنت که پدید  ة( اید9: 1391نداشنته باشنند.پ)یارمحمدی،  

های همیینگی اتتماعی بر سنر تعاریت را برای کینمکشتوانند برای همیینه تث،یت شنوند و این امر را  معانی هیچگا  نمی

گنهارد کنه خود تنأثیرات اتتمناعی بنه همرا  دارد. وظیفنة تحلیلگران گفتمنان نینننان دادن ترینان این تنامعنه و هوینت بناز می

( از ن ر فرکالف 44: 1389ها بر سننر تث،یت معنا در تمامی سننطوح امر اتتماعی اسننت.پ)یورگنسننن و فیلیس ،  کیننمکش

کند ها از معانی که تولید، بازتولید و مناسن،ات را دگرگون میئولوژی ع،ارت اسنت از معنا در خدمت قدرت. ایدئولوژیاید

گفتمانی ریینه دارد و ملهم از نگرش تان تامسسنون به ایدئولوژی اسنت    ای که در پرکتی سناخته شند  اسنت. به مثابه پدید 

دهد و معنا را به های تولید معنا در زندگی روزمر  رخ میکه درون ن ریهاز دیدگا  تامسسننون ایدئولوژی پرکتیسننی اسننت  

(. در این مرحلنه از تحلینل آنچنه از متن بنه توفنننیت 127کنند.)همنان:  گیرد کنه رواب  قندرت را حفظ  نحوی بنه خندمنت می
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تود در متن و نحوة به های مو شننود و محوریت موضننو  بر ژانرها و گفتماندرآمد  در ارت،اا با بافت موقعیت تفسننیر می

های فنوری متن سن،   های به دسنت آمد  از ویژگیدر این مرحله سنرن   کارگیری و مصنرف آنها توسن  مخاط،ان اسنت.

شنود.در این بخش مفسنرین از دانش های ایدئولوژی گفتمان در  هن مفسنر میای یعنی پیش فرضفعا  شندن دانش زمینه

های فنننوری به پیش به ع،ارتی از طریق نینننانهها خواهند رسنننید. تلویحی کل گزار ای و معنناشننننناختی به معنانی زمیننه

رمتون بر اسناس    تفسنیر مرحلة آشنکارسنازی اسنت زیرامرحله    رسنند.های که اغل  خصنلت ایدئولوژیک دارند میفرض

د، تولیند و تفسنننیر دهنن هنای متنی ارزش میای( کنه بنه ویژگیهنای م،تنی بر عقنل سنننلیم )بخینننی از دانش زمیننهفرضپیش

ریزی شند  اسنت در سنطت ظاهر هایی که در م موعه متن پیفرضدر این سنطت، پیش (.214:   1379شنوند.پ)فرکالف،می

، عنافنر فنوری زبان مانند ن ام آوایی، دسنتور و واژگان( و با توته به معنای ایزبانی با توته به دانش زمینه  )شنامل دانش

.  گیردموردبررسنننی قرار میها و چارچوب متن ها(، و به کمک ارت،اا معنای بین گفتهگزار   کالم )یعنی فهم معانی تلویحی

روابطی متقابل و   هافرضای و پیشزمینهبه ع،ارتی محتویات و مضننامین به همرا   هنیت مخاط  و مفسننر از طریق دانش

 دهند.را نیان میکی  دیالکتی

 آرتیمانینامه های ساقیگفتمان. 4-2-1

های موتود در سناختار سناقی نامه در قال  مثنوی اسنت با ابیاتی تداگانه تا را  را برای شناعر تهت بیان انوا  گفتمان   

شود. که تامعه با قوافی مختلت هموار کند. گفتمان توحیدی در ابتدای بیت با خطاب به الهیت و قدرت خالق برتر بیان می

شناعر، خداوند را در کند  و در همه این ابیات از وته التزامی اسنتفاد  مییابد  اسنتعار  سناقی بسن  مفهومی میدر ابیات بعد با  

نامه از طریق رواب   این گفتمان در کل ساختار ساقیتر به او عرضه کند. کند تا درخواستش را راحت هی،ت ساقی مت لی می

که در خود ترکی  اخیر    "عقل آفرینان دیوانه"در مقابل   "مسنتان"ت او   در همان بیبه طور مثا   معنایی متضناد تریان دارد

های زبانی آرتیمانی مانند زاهد و مسنت، مسن د و میخانه، تسنم و تان، گدا و پادشنا ،  شنود. تقابلنیز این تناقض دید  می

های متناقض  ض با ایدئولوژیخودمحوری و خدامحوری، برون سفید و درون سیا ، بهیت و دوزخ و ... بیانگر اتتما  متناق

کاربرد واژگان  عصننر فننفوی وتود دارد. اسننت. چنین تقابلی بین ایران و انیرانی و مهه  سنننی و شننیعه و دین و عرفان  

 دارد.متضاد و متناقض موض  خاص ایدئولوژیک آرتیمانی را بیان می

گنرگ دوسننننت هنمننه  کننار  در  کنرد   دشنننمنننی  هنمننه  پنوسننننت        منینش  هنمننه   (8:  1372ی،  )آرتنینمننانن مننانننا 

زبان توفنیت  گویند  در ابتد قائل به درخواسنت و خواهش از مقام فرادسنت ایدئولوژیک دینی یعنی خالق یکتاسنت سنس  

تا درخواسنتش را توتیه   رسناندای عینی به مقام  هنی میپردازد و آن را از مقولهدهد و به وفنت شنراب میآن را بسن  می

سنناقی عامل و کنیننگر    کند.اش در این متن از اقنا  مخاط  ع،ور میکارکرد چندگانهو با خطاب قرار دادن سنناقی در کند 

ای  هنی بیرون آمد  و نیرود و گاهی از د هنی گویند  اسننت که گا  در مقام همتراز نیروی فرادسننت ایدئولوژیکی با  می

 یابد.  عینیت می

گزاران  رانگر دغندغنة گوینند  در بینان و تنأثیر بر کنااسنننتند   گوینند  در توتینه امری خالف گفتمنان شنننرعینت و منههن  بین 

اتتماعی اسنت. گویند  با پند و نصنیحت و توفنیه به وحدت اندیینی، خدامحوری و بودن در ط،قة فنوفیان که قینر مورد 
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های متعددی دارد از بی فاعلی کنینگر و پویاسنت و قابلیت  ،کند. شنرابپهیرش بخش ع یمی از تامعه اسنت را مطرح می

 اهمیت نیان دهد.تا نفش قدرت حاکم را بیگوید میسخن وتأثیر افالب بر سرنوشت انسان  ی دنیا  اراعت،

کند گفتمان مهه  تینی  اسنت که مکمل گفتمان دینی و توحیدی اوسنت.  گفتمان دیگر شناعر که در ابیات ابتدایی تلو  می

کوثر یعنی امام علی) ( در بیت سوم م،ین تقید    حضرت محمد)ص( در بیت دوم، ساقیتوالی  کر نام خداوند در بیت او ،  

قابل  کر اسننت که دولت فننفوی بر اسنناس مهه  تیننی  بنیانگهاری شنند و این   .مهه،ی و ایدئولوژیک آرتیمانی اسننت 

  ایدئولوژی به مرور زمان با حیات طریقت ففوی و عرفانی که سرمنیأ قدرت حکومت ففوی بود در تعارض قرار گرفت. 

سننازد. چنین  تیمانی ارادت او را به حضننرت محمد و امام علی به عنوان ادامه دهندة را  ن،وت آشننکار میگفتمان شننیعی آر

 بداند. یعنی امام شیعیان یکی دهد تا سگ شخم او  قدرت سیاسی را با سگ شا  ن تگفتمانی به او اتاز  می

ننن ننت آسننننتننان  سننننگ  بنناشنننند  کننه  شننننرف     ان  از  دارد  شننننهننان  بننر   (13)هننمننان:  سننننگننش 

درحالی که چنین گفتمانی از آرتیمانی   رت  و پلیدی اسننت قرآن ازدید  نوشننیدن شننراب حرام و حکم مهه  تیننی در 

هایی  آرتیمانی با واژ  عاشنقانه و نه زاهدانه  دهد. گفتمان عرفانبیانگر تهت عرفانی و زبان تمثیلی و سنم،لیک را نینان می

شنود یا هنگامی که از منصنور حالج یت میخانه بر آن آشنکار مییقین،وحدت وتود، ترب مسن د و خانقا  و ترت  چون فنا،

به شننکل  دهد و  میبرد یا زمانی که واژگان میخانه، سننما  و مطرب و مغنی و می را بر مسنن د، زهد و عقل برتری نام می

عرفانی بیانگر    اسنتفاد  از میخانه، خرابات، باد  و مسنتان و سنرمسنتان به شنکل اسنتعاری و سنم،لیکدارد. تقابلی بیان می

های ت ربی و بیانی شنناعر اسننت که خود به ت ربه و در پیوند میننترب با مخاط،انش دربافته اسننت زیرا از گفتمان ارزش

کند به این دلیل کاربرد نمادین او از عینیات موتود در متن مغایرتی با گفتمان لیک عرفان ادبیات فارسنننی پیروی می،سنننم

 رد.اش نداعرفانی موتود در تامعه

زنننی کننو  کننو  مسننننت  ازو  چننون  شننننوی  زنننی        هننو  هننو  بنناد   ایننن  از  گننر   (4)هننمننان:  چیننننی 

بننکننن سننننمنناعننی  و  آ  اننندر  وتنند  بننه  بننکننن            وداعننی  را  دیننن  و  کننفننر   (8)هننمننان:  بننرو 

های  هآرتیمانی به دلیل زیسننتن در حکومتی مهه،ی عصننر فننفوی و ع،اس شننا  و نزدیکی به دربار و قدرت حاکم اندیینن 

های  های متعددی از گفتمانعارفانه خود را که م،تنی بر عرفان عاشننقانه و رندانه و مهه  شننیعه اسننت گزار فننوفیانه و 

ترین قال  در بیان مواعظ و عرفانی و اتتماعی ارائه کرد  اسنت و سناختار سنخن خود را از طریق قال  مثنوی که شنناخته

  ، مضنامینی چون ریاسنتیزی، خویینتن شنناسنی و کند می  حکیمانهحکمت اسنت و مخاط  و شننوند  را آماد  شننیدن سنخنان  

 های نفسانی و امیا  را در قال  ساقی نامه بیان داشته است.رهایی از منیت 

ریاکاری در تامعه به واسننطة   اهل زرق و مکر اسننت.  ،قینبا گرو  مناف تقابلمهمترین تقابل گویند  با کارگزاران اتتماعی  

های متناقض و شننخصننیت  ،داری و اترای ظواهر شننریعت رواج دارد زیرا مردم بدون توته به درون و باطنت اهر به دین

که آنان را خامان افسنرد  د  نامید    پردازدمی  خ،ربه انتقاد از مسن دیان و زاهدان بی در بافت متن  گویند و   چندگانه دارند

 .است 
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تنند  و  تنننننگ  بننهننر  مننهننربننان  هننمننه  حننیننل        و  زرق  و  مننکننر  هننمننه   (8)هننمننان:  گننروهننی 

طنناق تننمننلننه  تننهننان  اننندر  خننوشننننی  بننه  نننفنناق        اننندر  هننم  بننا  مننتننفننق   )هننمننان( هننمننه 

شننننناهنندم و  سننننناغننر  و  مننی  خننراب  زاهنندم           فنننننحنن،ننت  افسنننننردة   ( 9)هننمننان:کننه 

سننننن نناد  و  دلننق  درمنناننندة  ای          ایچننه  بنناد   بننکننش  مننحنننننت،  بننار   )هننمننان(مننکننش 

بنننننوش بنننننوشنننننان  تننوانننی  تننا  قنندح  گننوش       هننیننچ  زاهنندان  قصنننننة   )هننمننان( مننکننن 

های تلویحی در بازتولید سناختارهای اتتماعی در اند به شنکل گزار نامه آرتیمانی که ط،یعی شند مفروضنات نهفته در سناقی

به ط،یعی سازی  ،ن اتتماعی تحت تأثیر ایدئولوژیک عرفانی و مهه  تیی آرتیمانی به عنوان یکی از فاعال.  هامؤثرندگفتمان

خواهد و آن هم با به گردش  به فنراحت از سناقی به عنوان یک کارگزار اتتماعی شنراب میوی   گفتمان دسنت زد  اسنت.

گفتمان نمادینگی شندن عرفان را ط،یعی   ای تلویحی نمودار امری عادی و عمومی اسنت که به عنوان گزار  شنراب  درآوردن

 و پریینانی ،ندو نهفته اسنت و بیانگر احسناسناتی چون اهای تلویحی در سنخن آرتیمانی  یکی دیگر از گزار . کندتلو  می

شنیخان مسن د   ،افسنرد  د ن زاهدیعنی برایند در اتتما  بودن گویند  با تعداد بسنیاری از این گرو  اتتماعی  که  دلزدگیاسنت

عدم مصونیت   و پاب ن،ودن انسانمتن شعر، های تلویحی از دیگر گزار .  است که ناگزیر به تعامل با آنهاست اکار و منافق  ری

از یک آن شنراب و متمایز کردن وخافنیت    وار و پی در پی ویژگیشنراب و بیان مکرربینر از شنر و آلودگی اسنت.توفنیت  

 کند. که دن،ا  می  است  هایر ایدئولوژیآلود بیانگر توتیه وی د آبژ  محرومیت زا و گنا

 یین(بپرکتیس اجتماعی )ت. 4-3

گیری گفتمان مورد بررسنی  سناختار اتتماعی و رواب  فرهنگی و مناسن،ات قدرت در شنکل ،در این سنطت از تحلیل گفتمان

بنازتولیند رواب  اتتمناعی و بر عک  گیری این عوامنل بر متن و کردار گفتمنانی و تعنامنل آن در  گیرد تنا تنأثیر شنننکنلقرار می

شنود و به تأثیر سناختارهای اتتماعی در نینان داد  شنود. در این مرحله، گفتمان به مثابه یک کردار اتتماعی توفنیت می

 در این نو  تحلیل،  تقدرکندیا تغییر دهد.    شود. این تأثیر ممکن است گفتمان تاری را تث،یت تهت دهی گفتمان تأکید می

که قدرت فردی ی محلی از اعراب ندارد مگر آن  ن ر است و اشکا  متفاوت قدرت فرد  گروهی و اتتماعی آن مددر بافت  

آمیز به مناب  ارزشنمندی های اتتماعی اسنتوار باشند به بیانی دیگر قدرت بر دسنترسنی ممتاز و ت،عیضبر عضنویت در گرو 

تحلیل انتقادی گفتمان مطرح اسنت، نف  قدرت نیسنت بلکه   چون ثروت، شنغل و پایگا  اتتماعی اسنتوار اسنت. اما آنچه در

شود. در نتی ه برای ای اد تمایز گیری نامیرو  از قدرت است که س،  سلطة گروهی بر گرو  دیگر میسوء استفاد  و بهر 

رود زمانی به کار میشود در واق  تع،یر سلطه از قدرت از اشکا  استفاد  نامیرو  و قابل ق،و  آن از تع،یر سلطه استفاد  می

های  که از قدرت اتتماعی برای پیینن،رد اهداف و مناف  گروهی به شننکل نامیننرو  اسننتفاد  شننود و در نهایت به نابرابری

شنود تا مینخم شنود که چگونه رواب   بدین خاطر در این بخش به رواب  و مناسن،ات قدرت توته می .اتتماعی بیان امد

ان امدد در این سنطت، موقعیت متن به عنوان یک کنش اتتماعی ت،یین دادن گفتمان میقدرت در سنطوح مختلت به شنکل 

 حائز اهمیت است.شود لها توته به گفتمان غال  در این دور  از تاری  بسیار  می

و  پایان دادها بیگانگان از ایران فرمانروایی قرنبه زیرا اسننت  حکومت فننفویه نقطه عطفی در تاری  ایران پ  از اسننالم  

گفتمان ن ریة حق    :را بر پایه سنه امر بنیان گهاشنتند ینانحکومتی مسنتقل با هویت ایرانی شنکل گرفت. شناهان فنفویه قدرت
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الهی پادشاهان ایرانی و این حق م،نی بر این بود که پادشاهان از فر ایزدی که تفکری ایرانی مستقل از اسالم است برخوردار  

( گفتمان دوم ادعای شناهان فنفوی م،نی بر اینکه نمایندة )ظل فی ا رض  شندندیمحسنوب م بودند و سنایة خدا بر زمین

اند. گفتمان سننوم م،نی بر این بود که پادشنناهان  مهدی) ( دوازدهمین و آخرین امامان شننیعیان اثنی اشننعری بر روی زمین

 (.2: 1385،  سیوریاند.)که به نام ففویه شناخته شد بودند ففوی مرشد کامل پیروان طریقت فوفیه  

بزرگ عصر بود که  المانع ازاو    تر شدتدیسازی برای به قدرت رسیدن ففویان با شی  ففی الدین اردبیلی  دو قرن زمینه

شننی  زاهد گیالنی اخه   به واسننطةهدایت معنوی را مقام  به ادعای خودش از عوالم غی  و ماوراءط،یعی اطال  داشننت و 

تانینینی پسنرش پ  از خود نردبان رسنیدن  باابتدا به عنوان ره،ر طریقت زاهدیه که بعدها فنفویه شند  شنی کرد  بود  

در فافننلة قدرت معنوی فننفی الدین تا قدرت سننیاسننی شننا   های پ  از خود هموار کرد.قدرت سننیاسننی را برای نسننل

های سناکن و ماهیت شنیعی دادن به طریقت   در آناتولی و همرا  کردن ترکمنت،لیغات گسنترداسنماعیل، نوادگان شنی  با  

و اتحاد با آق قویونلوها تدارب فن،ورانه ایدئولوژیک توسن  تینکیالت فنفویه برای تصناح  قدرت هاد با کفار معنوی و ت

ادعاهای شنا  اسنماعیل م،نی   رتعداد زیادی ترکمن در داخل مرزهای امسراطوری عثمانی که نسن،ت به فراهم کردند.در ایران 

هنای وی برای برقراری دولنت شنننیعی در ایران حمناینت  بر اینکنه وتودی نیمنه خنداسنننت همندلی داشنننتنه و از تالش

 (37همان: کردند.پ)می

یعنی طریقت   منازعه بین شننیعه و سنننی  ؛در سننطت دینی ی محصننو  تعامل دو فرایند اتتماعی اسننت یکییمانگفتمان آرت

ا به هم تهت با گفتمان قدرت حاکم تن،ه قدسنی شنا  ر بین ایرانی و ترکان عثمانی. وی ؛ ملیدر سنطت و دیگری   فنوفیه

این نو  گفتمان نتی ة سنلطه  کند.بیان می ی چندطی ابیاتمیراث آیین ایران باسنتان    فر شناهی  عنوان نائ  امام زمان و دارندة

دهند که همراهییننان را با تودة یا م،نا را بر یک ایدئولوژی قرار میاعتقادی مهه،ی دارند.   ره،ران سننیاسننی اسننت که م،نای

 مردم تامعه نیان دهند.

گنننننا   کننوهننی  بنن،ننخینننننننند  کنناهننی  بننه  شنننننا        عنن،نناس  دور  در  کننه  مننی   بننخننور 

شننننندن نننتننوان  عنن،نناس  شنننننا   وی  شننننندن         سنننننلننیننمننان  و  تننوان   سنننننکننننندر 

نینننسنننتننه ارتنمنننند         آن  از  شنننناهنی  آینینن  بنلنننند  کننه  طنناق  طنرف  بنر   (12:  1372)آرتنینمنناننی،  اسننننت 

منننردمننننننند  دیننندة  و  د   از  ننننهنننان  گنننمننننننند       تنننو  در  کنننه  آننننان  بنننه   النننهنننی 

ابنند   تننا  او  اقنن،ننا   منند  بننکننش  بنند      چینننننم  از  دولننت  ایننن   (13)هننمننان:نننگننهنندار 

سلطنت،   یابی به قدرت تغییر ماهیت دادند و ابهت وبود که پ  ازدست پینتوانة تأسنی  حکومت فنفوی از طریقت فوفیه  

عقل معاش را تایگزین عقل معادی کردند. به دلیل کافی    وحواس شنهودی و دریافت باطنی را به تا به و حیرت ظاهری 

های  که به مرور زمان تصنوف در حوز ن،ودن ظرفیت طریقت فنفوی برای کینورداری با مکت  شنیعه امامیه ممزوج شندند 

تناقض اتتماعی و نزد بسنیاری از علما و مردم دچار انحراف شند. عقاید فنوفیان قزل،اش با افکار فقهای شنیعه در تخافنم و 

افتاد و افکار فنوفیانه مانند مسنألة وحدت وتود، عدم پای،ندی به ان ام فرایض دینی و ان ام محرماتی مانند شنراب خواری،  

افنطالحاتی  قرار گرفت.محل اختالف با فقهای شنیعی (  851: 1381مطرب، سناز و آواز، رقم و پایکوبی)پارسنادوسنت،  

 گری در این عصر است.دة گفتمان فوفیمانند مطرب، مغنی، میخانه، سما  نیان دهن
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کننن آواز  مننطننرب  شنننند  تنننننگ  دلننم  کننن          سنننناز  دگننر  نننوای   (6:  1372)آرتننیننمننانننی،  مننغنننننی 

مننکننن مننا  بننر  فننقننیننهننان  حنندیننب  نننکننن      دریننا  پننیننش  سنننننخننن  قننطننر    )هننمننان( ز 

رنگ و   ) (علی امام مهه  شننیعی اثنی اشننعری و توسننل به خاندان  گفتمان  قدرت در حکومت فننفویه با در پیش گرفتن

بوی الهی یافت و این درحالی بود که حدود دو سننوم سننسا  و لیننکر ن امی شننا  که در به قدرت رسنناندن او نقش عمد  

دید برای مرزهای هتکه نمایند  مهه  سننی و رقی  و  بود ها  دلیل این امر رقابت شنا  ایران با عثمانیداشنتند سننی بودند. 

همت خود را فنرف از حکومت فنفوی،به تدریو   .شندندشنناخته میو در حقیقت پادگفتمان حکومت فنفوی ی ایران قرشن 

در سنناختار اتتماعی عصننر فننفوی که  بین بردن اختالفات عقیدتی کرد و خواهان همگونی فکری تمام مردم ایران شنند.

ه آن را با تانینینی امام غای ) ( تلفیق و سناختی هرمی داشنت؛ شنا  به عنوان فرمانروایی نیکوکار، دارای فر ایزدی بود ک 

قدسننی سنناخته بود. در مرات  بعدی، ارکان دولت بودند به این فننورت که در ر س آن، وزیر ملق  به اعتمادالدوله قرار 

داران و ت ار بودند. در این میان فنننعتگران و دکان –تر، مردم عادی شننامل دهقانان روسننتایی  داشننت و در مرات  پایین

نیون مهه،ی شنیعه نیز حضنور داشنتند که با قدرت گرفتن شنا  اسنماعیل مینروعیت سنیاسنی گرفته بودند و به عنوان  روحا

های قزل،اش که اهل گرو  راب  و حفاظی مابین قدرت سنیاسنی و مردم عادی قرار داشنتند. از طرفی در ارکان دولت ترکمن

تر تامعه یعنی بودند تعارض داشنتند. این دوگانگی در ط،قات پایینها که اهل قلم  شنمینیر بودند با ایرانیان یا همان تاتیک

ها کیناورز و میو  انگور به وفور با  ها گله دار بودند و دهقانبین ق،ایل ترکمانان و دهقانان ایرانی نیز وتود داشنت. ترکمن

تحمیل مییند شنراب به زور   کردند. رمن  اسنالم در مورد نوشنیدن شنراب گهگا  و آن هم بولهوسنانهکیفیت عالی کینت می

شند و به مقدار زیاد مورد مصنرف درباریان و حتی گهگا  افراد ط،قات دیگر قرار عمد  به وسنیلة یهودیان و ارامنه تهیه می

ای داشنت به های شناهان فنفوی نمود افسنانههای دولتی و مهمانی(. شنراب در ضنیافت 185: 1385گرفت.پ)سنیوری،  می

 با اسالم مهه،ی اثنی اشعری آنها منافاتی نداشت.  طوری که از ن ر آنان و

های ترکمن که هویت غیر ایرانی داشنتند و قزل،اشهسنتیم؛ در این عصنر با تقابل دو گفتمان دین سنا ر و دیوانسنا ر مواته  

از طرفی یکی از توازن قدرت سنیاسنی برقرار شند. بودند  مردان شنمینیر بودند با ایرانیان که اهل قلم و فناح  مناسن  دیوانی

های ارکان فنفویان گرو  اختصناص بودند که تحت عنوانی تدید و برسناختة شنا  منصن  وکیل نف  نفی  همایونی به پایه

به   قدرت این دو تناحاما پ  از شنکسنت در تنگ چالدران و خطر قوت گرفتن این دو گفتمان   ن واگهار شند.آنا سنرآمد

مقام وکیل که تانینین شنخم او  قدرت بود به وزیر و مقام  ه،یون،هتناح م تقلیل یافت به این فنورت که در  هوشنمندی

ت دید سنازمان ادار  کینور و تحو   به  . شنا  ع،اس نیزحهف شندامیرا مرایی یا فرماندهی کل از تناح قزل،اشنان ترکمن 

رانة رد. وی وته دین سننا اتتماعی پرداخت و ن م اتتماعی نوینی که تنها معیار پییننرفت و وفاداری به شننا  بود اترا ک 

تعهد مهه،ی به نام فتوت به را  خود ادامه داد. از طرفی-تینکیالت اتتماعی به شنکل فنفویه ت حکومت را تقلیل داد و طریق

ها و لعن خلفا و مخالفت با عثمانی  فنفویان به تینی  با شنعارهای عمومی چون اقرار عمومی به شنیعه، اعدام پراکند  سننی

 ادامه داشت.

های این عصنر فقه شنیعه به من ور منزوی سناختن طریقت عرفانی فنفویه بود نخسنتین کسنی که با گرفتن  یکی از گفتمان

  که فرمان بود  ق 940امتیازاتی از شنا  اسنماعیل زمینه را برای تل  فقهای شنیعی فراهم کرد علی بن ع،دالعالی کرکی متولد 

در منافن  دینی سنیاسنی علیه   واعت،ار آن چنان پیش رفت که نمایندة امام غای  شند  و  فقهی و یت فقهی را از شنا  گرفت 
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،ه گفتة  پیدوس تینی  در این دور  با تلفیق آراء عرفانی و فلسنفی و  بزرگداشنت امامان شنیعههمرا  بود که نوشنتمیفنوفیان  

 وبه تدری(.از طرف دیگر399:  1376.) پیدوس،  دادمردمی را به تامعه نینان میفنورت تدیدی از اسنالم فقاهتی عرفانی و 

رسمی با سه موضو  عمد  و بنیادی  مهه    ،در عصر شا  ع،اس .مقام شیخی که مخصوص طریقت بود از تصوف تدا شد

در همگونی با احساس  واج الهیات تاز  م لسی که ر،  سروکار داشت: تناقض با تصوف و محکومیت آن، تدوین م،انی فقهی

 (.56: 1393بود.)تیکری، نقی،ی،   و باورهای عامه

نن نت شننننا   بننه  کنوثنر  سنننناقنی  بننه  فنننندف       را  او  اسننننت  عنرش  کنی  دری   (2:  1372)آرتنینمنناننی،  بننه 

اسننننت  بنناقنی  ننفن   تننا  منی  تنرب  منکنن  اسننننت           سنننناقنی  عنلنی  منحینننر  روز   (13)هنمننان:رضنننی 

هایی با حمایت قزل،اشنان متصنوفه شند. که برای حکومت  هضنت اختالف بین طریقت تصنوف و علمای شنیعه سن،  بروز ن

وردو شننا  خصننومت م تهدان با عقاید افراطی طریقت را که مانعی در تغییر نهادینگی تیننی   آمی  مرکزی چالش به وتود

کارانة فننوفیان برای به دسننت گرفتن قدرت، تمایالت افراا امامی در عوام تامعه بود دسننتاویزی برای سننرکوب آنها کرد

م،ارزة تصنوف با تینی ، شنیعیان پیروز شندند و تصنوف از تایگا  سنیاسنی، اتتماعی و در خطری علیه حکومت شند و 

تریانی که اگر در عرفنة سنیاسنی تضنمینی بر قدرت متمرکز شنا  بود در زمینة اتتماعی   (399: 1385فرهنگی افتاد.)الینی،ی،  

مسنیر شنریعت  ًیآورد تا در افو  ن ریة تقدس پادشناهی و شنکسنت طریقت فنفوی عمالٌمیی م تهدان فراهم نیز بسنتری برا

 را از طریقت متمایز سازند.
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 گیرینتیجه

عناسنازی ی و مختهای زبان شننااز من ر تحلیل گفتمان با رویکرد فرکالف ظرفیت  آرتیمانی  ةنامبازخوانی چند بار  سناقیبا  

نامه،ود به سنناقی  رواب  معنایی مهمترین عامل معناسننازی در متنط،ق این رویکرد، تناقض و تضنناد در متن روشننن شنند. 

و متناقض از ابتدای متن ع،ارتی، از بین سنطوح مختلت تحلیل فرکالف، در سنطت توفنیت، شناعر با گزینش واژگان متضناد 

دهد به این شننکل که هر چقدر تا ابیات پایانی رواب  معناداری را در ارت،اا مناسنن،ات قدرت و رواب  اتتماعی نیننان می

شنود. در سنطت توفنیت، با نقد  کند در واژگان نیز نینان داد  میتناقض ایدئولوژیکی در اتتما  و سناختار قدرت بروز می

 تواناتتماعی می –( به عنوان رسنانة ادبی هانی و با توته به بافت متن به میزان تأثیر متن )سناقی نامفنوری متن و عنافنر زب

متصننوفه با ایدئولوژی حاکم در مناسنن،ات قدرت و سننیاسننت دینی حکومت   ةتناسنن  گفتمان میننترب تامع پی برد یعنی

هم تهت با قدرت حاکم اسنتتسنل  گفتمان فنفویه که م،تنی بر مهه  تینی  اسنت. عرفان متینرعانه آرتیمانی همسنو و  

بین   نزا  سن،  درگیری و بود و همین مسنألهمتینرعانه تینی  سن،  طرد گفتمان سننت و به دن،ا  آن طریقت فنوفیانه شند  

به   اسنماعیل  پیمان شنا مانی نیز شند  بودند که در قال  سنسا  ترب هممهاه  مختلت و اقوام ایرانی با ترکان اهل سننت عث

به بازتولید مسنل   نامه با ارادت به پیام،ر و اهل بیت پیرو گفتمان  د  بودند. آرتیمانی از ابتدا تا انتهای سناختار سناقیایران آم

 کند.گفتمان قدرت کمک می

نینان را   %59فرآیند مادی با    از نو  فراکارکرد اندیینگانی  متن،سنامد قابل توته فرآیندهایکارکرد زبانیاز طرفی واکاوی در 

های گهرای با  فضنای شنعر با توته به فرآیندهای مادی و ح م فعلای پویاسنت.  تحرکمتن در تامعهو   داد که م،ین تن،ش

های ناگهر، نینان دهندة پویایی و حرکت در شنعر اسنت. شنراب با نمادپردازی در نخسنتین ابیات در فعل %20در مقابل   80%

ه تنهایی عنوان یک کنیگر غیرانسانی از تایگا  مهمی برخوردار است. میارکان غیرانسانی مانند حضرت کل سناختار شعر ب

اند از طرفی اغل  مینارکان به شنکل مخاط )تو( و همچنین در محمد)ص(، امام علی) (، سناقی، زاهد، شنی  نمود یافته

آرمانی از نگا  شنناعراند. از طرف دیگر بیان    ایشننوند و تصننویرسنناز تامعهبرخی ابیات در خطاب به خداوند ظاهر می

هنای اتتمناعی همچون زاهندان و شنننیخنان مسننن ند بنا رویکرد ریناکناراننه این انتقنادهنای اتتمناعی از زبنان آرتیمنانی بنه گرو 

 .سازدآشکار مییرش گفتمان وی را همیارکان اتتماعی مق،ولیت و قدرت پ

ای سناقی  خم مسنل  بر گفتمان به ارزش رابطهر آرتیمانی به عنوان شن تمالت دسنتوری در قال  امر و نهی در مقام اقتدا

کند در فرانقش بینافردی استفاد  از وته التزامی با توته به اینکه گویند  در اترای عمل اظهار ن ر مینامه حکایت می کند. 

آ  است  آرتیمانی امیدوار به وضعیت اید دهد نیان دهندة احتما  و عدم قطعیت در اترای افعا  و اعما  است و نیان می

های  گفتمان و متقابالی ای که در آن تولید شند تامعهنامه محصنو  گفتمانی  حافنل سنخن اینکه سناقیاگرچه تردید هم دارد. 

 کند. را بازتولید می  و فرهنگی هم عصر خوداتتماعی  

 



 

4188 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 

 

 منابع و مآخذ 

 آ ر، تهران: امیرک،یر.، آتیکد  1378آ ربیگدلی، لطفعلی بن آقاخان،  .1

 پ او ، قم: دارالفکر.چا .الدین آرتیمانیدیوان رضی.1372 الدین.آرتیمانی، رضی .2

 تحلیل گفتمان انتقادی، چاپ دوم، تهران: انتیارات علمی و فرهنگی.، 1390آقاگلزاد ، فردوس،   .3

 دارا ندل .: سوم، بیروت اپم، الصله بین التصوف و التیی ، چ1982الیی،ی، کامل مصطفی،  .4

 .ش، شا  تهماس  او ، چاپ دوم، تهران: انتیار1388پارسادوست، منوچهر،   .5

، فرامدرنیسنم و تحلیل گفتمان، چاپ او ، مؤسنسنه توسنعه دانش و پژوهش ایران:  دفتر  1378تاتیک، محمدرضنا،  .6

 نیر فرهنگ اسالمی.

 .انتیارات فرهنگتهران:اپ او ، ، م موعه مقا ت تحلیل گفتمان، چ1379تاتیک، محمدرضا،  .7

، سنا  شنینم، دانینگا   تقابل تصنوف و تینی  در عصنر فنفوی تعامل و  ،1393 تینکری، علی اک،ر، نقی،ی، الهام، .8

 .66-49اففهان، شمار  دوم فم 

 ترتمه م فر قهرمان، چاپ او ، نیر پرسش   ،شناسیدرآمدی بر نیانه ،1380، دینه سن، آنه ماری .9

راهنمنای علمی تحلینل گفتگو، گفتمنان و سننننند؛ مترتم دکتر ع،نداهلل بیچرانلو، چناپ او ، ،1390  تیم،رپلی،   .10

 پژوهیگا  فرهنگ، هنر و ارت،اطات.

 ، تهکر  ف،ت گلین، چاپ او ، تهران.1390فدیق حسن خان، محمدعلی خان،   .11

حوزة هنری، پژوهیننگا   درآمدی بر معنی شننناسننی، تهران: سننازمان ت،لیغات اسننالمی ، 1379فننفوی، کوروش،   .12

 فرهنگ و هنر.

 ترتمه کام،یز عزیزی، چاپ شانزدهم، تهران: نیر مرکز.   ،ایران عصر ففوی ،1385 سیوری، راتر، .13

تهران: مرکز   ، تحلیل انتقادی گفتمان، ترتمة فاطمه شننایسننته پیران و دیگران، چاپ او ،1379فرکالف، نورمن،  .14

 ها.مطالعات و تحقیقات رسانه

 ، تهکر  نتایو ا فکار، چاپخانه سلطانی.1336گوپای موی، محمد قدرت اهلل،  .15

چاپ   ،ترتمة محمود رمضننان زاد   ،ش، تاری  توام  اسننالمی از آغاز تا قرن هی دهم1376 پیدوس، ایرا. ام.  .16

 آستان قدس رضوی. :او ، میهد

 ، درآمدی بر سخن کاوی، م له زبان شناسی.1371ی پور ساعدی، کاظم، طفل .17

 درآمدی بر گفتمان شناسی، چاپ او ، تهران: هرم . ،1391 یارمحمدی، لطت اهلل، .18

 ترتمة هادی تلیلی،تهران: نیرنی.  ،، ن ریه و روش در تحلیل گفتمان1389یورگنسن، ماریان، فیلیس ، لوئیز،   .19

نینننانه   -هایی از زبان در چینننم اندازی اتتماعیبافت و متن؛ تن،ه، زبان 1393هالیدی، مایکل، حسنننن، رقیه،  .20

 ترتمة م ت،ی منیی زاد  و طاهر  میالنی اییانی، تهران: علمی.  ،شناختی



 

4189 

قی
سا

در 
ن 

ما
گفت

ی 
قاد

 انت
یل

حل
ت

مه 
نا

ضی
ر

ف
کال

 فر
رد

یک
رو

 با 
نی

ما
رتی

ینآ
لد

ا
 

 
 ، تهکر  المحققین موسوم به ریاض العارفین، تهران: کتابخانه مهدیه.1316هدایت، رضاقلی خان،   .21

22. Jakobson. R.1960,” linguistice and Poetics”, Insebok, MIT.Cambridge. 

23. Benveniste,E, problems in General linguistics, Miami, FI:university of Miami press. 

1971 

24. Saussure,F. de. Course in General linguistics, London: Fontana. 1974 

25. Halliday,M.A.K. and Matthiesson C.M.I.M. Halliday`s  Introduction to Functional 

Grammar, 4th ED. 2014. 

26. Halliday, M.A.K 1985, An Introduction to functional grammar, landon: Edward 

Arnold. 


