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چکیده
تحلیل گفتمان انتقادی ،مجموع گفتارها و کنشهایی است که به وسیلة بازنمودهای
ایدئولوژیک یک فرد یا گروه ،با نگرشی انتقادی و تحلیلی به قلمروهای گوناگون اجتماعی،
فرهنگی و دینی میپردازد .در این مقاله «حکایت درآمدن حمزه در جنگ ،بدون زره» از دفتر
سوم مثنوی معنوی با تکیه بر نظریة نورمن فرکالف و در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین
بررسی میشود .مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی فراهم شده و درصدد است به ساختار
صوری و معنایی کالم راوی و مولد گفتمان دست یابد تا از این طریق میزان تسلط او به
مخاطب و همچنین نوع تعامل گفتمانی در کنشهای متقیدانه در قالب پند و موعظه معلوم
شود .نتیجه قابل پیشبینی این است که مولوی با تکیه بر جملههای استوار و متأکد و استعانت
از قرآن و آموزههای دینی و اخالقی ،در پی تشکیل دایرة گفتمانی خاصی است که
ژرفساخت آن از عنصر مهم «مرگ اختیاری و بیارزش بودن حیات جسمانی» خبر میدهد.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان انتقادی ،فرکالف ،مولوی ،مرگ اختیاری ،مثنوی.
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مقدمه
تحلیل گفتمان انتقادی روشی است برای تجزیه و تحلیل مناسبات قدرت در اجتماع،
با استفاده از متن و اثر نویسنده که با توجه به دیدگاههای نویسنده و همچنین روش
گفتمان او در یک اثر ،درک خاصی از گفتمان را استخراج میکند .در عین حال ،هر
یک از این دیدگاهها ،مناسبات اجتماعی و فرهنگی ویژهای دارند که هرکدام به طور
خاص بررسی و تحلیل میشود« .از نظر تحلیلگران ،گفتمان انتقادی متن تعاملی
ارتباطی بین مولدان و مخاطبان آن در درون بافتهای اجتماعی و نهادهای مرتبط با
آن است»( ،فاولر )11 :1996 1لذا برای درک بهتر متون ادبی به عنوان اثری برای تحلیل
گفتمان ،باید متون ادبی و ادبیّات را نیز سوژهای به منزلة گفتمان در نظر گرفت .برای
انجام چنین تحلیلی باید به ارتباط دوجانبة ادبیّات و اجتماع نیز توجه کرد« .الزمة
تحلیل گفتمان متن ،جامعیت و نگرش وسیعی است که رشتههای علمی دیگر ،مثل
جامعهشناسی ،فلسفه ،تاریخ ،سیاست و ادبیّات را نیز دربرمیگیرد( ».همان121 :ـ)125
رویکرد فرکالف 5،بر اساس آنچه در سطرهای باال گفته شد ،بر اساس تحلیل
بینامتنیتی و همچنین عناصر زبانشناسی در متن است.
کاربردشناسی زبان ،اعمال بین فردی و اجتماعی است که گویندگان از طریق
گفتن و نوشتن انجام میدهند ،لذا نه فقط ساختار گفتوگو بلکه ساختار تمامی
انواع ارتباط زبانی ،به منزلة تعامل روابط گوناگون بین کاربرد زبان و انواع
مختلف زمینههای آن ،میتواند روابطی که بین کاربرد زبان و زمینههای اجتماعی
و تحول تاریخی وجود دارد ،و همچنین نظامهای دانستههای مشترک در جوامع
را میسر سازد( .فاولر )55 :1991
نقطة شروع رویکردهای تحلیل گفتمان همان ادعای فلسفة زبانی ساختارگرا و
پساساختارگراست؛ اینکه دسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان است .ما با
کمک زبان ،بازنماییهایی از واقعیت خلق میکنیم که به هیچ وجه بازتابی از یک
واقعیت از پیش موجود ،نیست؛ در حقیقت زبان در برساختن واقعیت نقش دارد .این
بدان معنا نیست که واقعیتی وجود ندارد .معانی و بازنماییها ،اموری واقعی هستند
که صرفاً از طریق گفتمان معنا پیدا میکنند( .یورگنسن و فیلیپس  )59 :1959بدین
ترتیب ،زبان صرفاً مجرایی نیست که از طریق آن اطالعات مربوط به وضعیت
2. Fairclough
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روحی و رفتار یا واقعیتهای مربوط به جهان خارج را با یکدیگر در میان بگذاریم،
به عکس ،زبان دستگاهی است که خلق میکند و در نتیجه ،جهان اجتماعی،
هویتهای اجتماعی و روابط اجتماعی را میسازد( .یورگنسن و فیلیپس )90 :1959
بر اساس مقدمة دفتر سوم مثنوی ،موضوع اصلی این دفتر حکمت و عقل است
که طی دوازده گفتمان ،مباحث و ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مربوط به آن ،در
چارچوب کلی سفر روح از مقام تبتل (جدایی از جهان مادی) به مقام فنا ،تجزیه و
تحلیل و با زبان نمادین (سمبلیک) بیان شده است .حکمت به معنای اتقان در
گفتار و کردار ،علم به اعیان موجودات ،علم به آفات نفس اماره ،بینش باطنی
نیروی بازدارندة افعال و اعمال زشت ،علم به حقایق اشیاء و علم به درستی اقوال
و افعال است( .صفوی  )129 :1955موالنا در گفتمان حمزه و مردم ،این جهان را
شهر فانی مینامد .در پژوهش حاضر ،تحلیل گفتمان انتقادی حکایتی از دفتر سوم
مثنوی معنوی با عنوان «درآمدن حمزه در جنگ ،بیزره» ،با تکیه بر نظریة نورمن
فرکالف ،انجام شده است تا از این طریق ساختار نشانهها و موضوع گفتمان اثر در
سطح زبانی ،روابط اجتماعی و دیدگاه دینی و فلسفی آن تحلیل و بررسی شود.

بیان مسئله
مولوی در حکایات مثنوی ،خود را به عنوان راوی ،تحلیلگر و پیامبری معرفی
میکند که در هر سه موضع ،قدرتی بیچون و چرا دارد که با استفاده از تقید و
تأکید در جملهها ،حقانیت کالم خود را اثبات میکند .بنابراین ،این حکایات بسترِ
مناسبی برای تحلیل گفتمان انتقادی در نظر گرفته میشود ،زیرا گفتمان درون
حکایات تماماً عناصر مورد نظر یک تحلیلگر را دارد .ساختار حاکم بر
گفتمانهای مثنوی ،ساختاری بر اساس رخداد اجتماعی و دینی است ،لذا تحلیل
این گفتمان نیز باید بر مبنای رخدادها و نتایج آن صورت گیرد« .گفتمان به وسیلة
رخدادها شکل میگیرد ،اما خود در شکلدهی مجدد ساختارها و بازتولید آن و
تغییر آنها سهیم است .این گفتارها به طور بیواسطه دارای ماهیتی گفتمانی و
ایدئولوژیک هستند( ».فرکالف )96 :1959
حکایت «درآمدن حمزه در جنگ ،بیزره» یکی از حکایاتی است که با تکیه بر
یک نظریة مهم عرفانی ،یعنی مرگ اختیاری ،شکل گرفته است.
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بر اساس تناظر انسان و هستی ،از هر مرتبه از مراتب عالم ،نصیبی در صورت
انسانی میتوان سراغ گرفت .حیات ،مرگ و قیامت ،از حقایق غیر قابل انکار عالم
امکان است که از قیاس احوال عالم با احوال انسان ،این سه نشئه در آدمی نیز
یافت میشود .عرفا برای انسان سه نوع حیات و در مقابل آن ،سه نوع مرگ و نیز
سه نوع قیامت قائلاند .یکی حیات مادی و طبیعی است که بر اساس نَفَس
رحمانی حضرت حقّ پیوسته بر عالم و تمام کائنات افاضه میشود و زندگی تمام
موجودات از تجلی این فیض متجلی میشود؛ در مقابل این حیات ،مرگی است
که در هر لحظه و طرفةالعینی مخلوقات را در احاطة خویش دارد .به تعبیر موالنا،
هر لحظه دنیا با این دگرگونی ،نو میشود و این نو شدن الزمة حیات است.
(محمّدپور و همکاران  )561 :1991مولوی در این حکایت تالش میکند مرگ
جسمانی را در برابر مرگ اختیاری و روحانی قرار دهد و برای قابل درک کردن
آن ،حکایت و گفتمان را وسیلهای برای اثبات عقاید خود میسازد.
در شعر حکمی و تعلیمی مثنوی ،با توجه به مخاطب این نوع شعر ،نقش
ترغیبی و ارجاعی ،نقش شعری زبان را تقلیل میدهد ،زیرا اگر تعهد نخستین
شعر حکمی و تعلیمی ،انتقال معنی و معرفت به مخاطب و ترغیب وی به قبول و
عمل به آن باشد ،نقش شعری که نتیجة تأکید بر زبان و آشناییزدایی از طریق
شگردهای شعری برای خواننده و تشخص نسبت معنی میشود ،عمالً مزاحم
انتقال معنی و نقش ترغیبی تابع آن میشود( .پورنامداریان )910 :1995

فرضیه و سؤال پژوهش
نهادها یا فاعالن کنشگر در گفتمان حکایت ،مهمترین عناصر تشکیلدهندة یک
میدان گفتمانی هستند .در حقیقت ،نهادها خود را چنان مینمایانند که گویی
چنین ویژگیهایی دارند ،اما فقط در چنین مواقعی است که یک صورتبندی
ایدئولوژیک گفتمانی ،آشکارا بر بقیه مسلط میشود( .یورگنسن و فیلیپس )15 :1959
با توجه به نقش کنشگر ،میتوان رابطة اصلی کنشگر به عنوان یکی از اعضای
گفتمان در حکایت را از نظر فکری و اجتماعی تحلیل کرد .لذا در این پژوهش
این فرضیه مطرح میشود:
1ـ روابط معنایی به لحاظ ایدئولوژیکی و اجتماعی میان گزارههای گفتمان

س 16ـ ش  29ـ تابستان  99ــــــــــــــ تحلیل گفتمان انتقادی در حکایت «درآمدن حمزه در جنگ192 / ...

این حکایت به طور خاص به پدیدة تکامل از طریق مرگ و گذشتن از مرحلهای
به مرحله دیگر است.
5ـ کنشگری فعال در گفتمان حکایت «درآمدن حمزه در جنگ ،بیزره» در
اختیار شاعر و همان راوی حکایت است که با بسامد فراوان ،استعارههایی در
باب مرگ و دگرگونی از حالت مادی به بقا ،در نگاهی از باال به پایین و جایگاه
قدرت ،مخاطبان حمزه را به سکوت وامیدارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
تحلیل متن با جهتگیری اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و فرهنگی ،که حول محور
زبان شکل میگیرد ،میتواند اشکال زبانشناختی گفتمانی دینی و اجتماعی را
گسترش دهد .از آنجا که حکایات مثنوی یکی از منابع مهم مبانی ایدئولوژیک
مباحث عرفانی و دینی محسوب میشود ،این پژوهش در پی آن است تا روابط
پیچیدة میان ساختارها و شیوههای گفتمانی را از زبان مولوی ،با توجه به ابعاد
فکری ،مذهبی و اجتماعی ،تحلیل نماید.

پیشینۀ پژوهش
از پژوهشهای پیشین دربارة تحلیل گفتمان انتقادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ناصری و همکاران (« ،)1991تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان
بر اساس رویکرد نورمن فرکالف» که به رابطة قدرت و ایدئولوژی در عصر
غزنوی پرداخته و متن را در سه الیة توصیف ،تفسیر و تبیین بررسی کرده است.
در سطح توصیف ،بر روابط معنایی بین واژهها ،شخصیتها و استعارهها تأکید
شده ،در سطح تفسیر ،بحران عاطفی و روانی حاکم بر اجتماع آن دوران بررسی
شده و سطح تبیین ،به تقابل آسایش روحی و پریشانی ،تعهد و بیتعهدی،
وفاداری و بیوفایی و ...پرداخته است.
زهرا ایرانمنش ( ،)1996در مقالة «بررسی تطبیقی حکایتی از مثنوی معنوی
(داستان جزع نکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود) بر اساس رویکرد فرکالف»،
به بررسی این حکایت از مثنوی با ترجمة رساله قشیریه و تذکرةاالولیا بر اساس
رویکرد نورمن فرکالف به تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است .در مثنوی ،رساله
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قشیریه و تذکرةاالولیا ،احوال عارفانه تحلیل شده است .گفتمان غالب در بستر
عرفان ،در حکایت مثنوی« ،ولی و عارف واصل» ،در رساله قشیریه« ،مقام رضا» و
در تذکرةاالولیا« ،تسلیم» است .در این حکایات بیش از هر چیز ،دغدغههای
عارفانه روایت برجسته شده است.
حسینی سروری ( ،)1999در «تحلیل انتقادی گفتمان قصیدهای از سنایی» ،یکی از
قصاید مشهور سنایی غزنوی را بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،در
سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین ،بررسی کرده است .نتایج حاصل از این بررسی
نشان میدهد که سنایی ،با ترکیببندی ابعاد گفتمانهای مسلط روزگار خود ،در
قالب ژانری از پیشموجود ،ساختار و نظم گفتمانی موجود و مسلط روزگار خود را
بازتولید کرده است .بنابراین ،قصیدة سنایی ،به منزلة رخدادی ارتباطی ،فقط بازتابی
از کردار اجتماعی روزگار او نیست بلکه با بازتولید نظم گفتمانی ،به حفظ وضع
موجود کردار و نظم اجتماعی کمک میکند .در این مقاله تجربة شاعر از جهان
طبیعی و اجتماعی بیش از هر چیز بر مبنای تقابلهای دوقطبی استوار است .مبنای
این تقابلها ارزشهای برگرفته از جهاننگری سنایی است.
تشابه این مقاالت با مقالة پیش رو در رویکرد انتخابی آن است .طبق بررسیهای
انجامشده ،تاکنون پژوهشی در باب بررسی تحلیل گفتمان انتقادی ،بر روی حکایت
«به رزم رفتن حمزه ،بدون زره» در دفتر سوم مثنوی انجام نشده است.

بحث و بررسی
تحلیل گفتمان انتقادی
اصطالح «گفتمان» پیش از اینکه در نظریههای ادبی جدید رایج شود ،در
زبانشناسی برای اشاره به پارهگفتارها یا واحدهای زبانی طوالنیتر از جمله به
کار میرفت اما به علت تأثیر نشانهشناسی و ساختارگرایی حوزه کاربرد این
اصطالح ،اکنون به نظریة ادبی ،مطالعات فرهنگی و به طور کلی ،علوم انسانی،
گسترش یافته است .گفتمان در این کاربرد گسترده توصیفکنندة یک واحد زبانی
نیست ،بلکه تعاملهای میان انسانها و به طور کلی ،معرفت انسان و رفتارهای او
در جامعه را توصیف میکند( .پاینده  ،1999ج )290 :9در حقیقت ،گفتمان
مجموعهای است از گزارههای مفهومی درباره موضوعاتی معین و تعریفشده.
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اصطالح گفتمان عالوه بر داشتن معانی مختلف در حیطة زبانی و نحوی ،بستری
مناسب برای تبیین رفتار اجتماعی نیز محسوب میشود« .تحلیل گفتمان ابزاری
دقیقتر است که به ما امکان میدهد ببینیم چگونه افکار در بافتهای مختلف
متفاوت ظاهر میشوند( ».ماتسون )59 :1995
فرکالف متون را در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین بررسی میکند.
توصیف مرحلهای است که در آن به ویژگیهای صوری متن ،با توجه به جنبة
مطالعاتی ـ یعنی مضامین ،روابط و کنشگرها ـ پرداخته میشود .متن ،تعامل و
بافت اجتماعی ،سه عنصر گفتمان هستند و سه مرحلة تحلیل انتقادی گفتمان،
یعنی توصیف متن ،تفسیر رابطة بین متن و تعامل ،و تبیین رابطة بین تعامل و
بافت اجتماعی ،از هم متمایزند .در نتیجه ،در تحلیل متون ،کانون توجه دائماً بین
آنچه در متن وجود دارد و نوع گفتمان یا انواع گفتمانهایی که متن از آنها
استفاده میکند ،در نوسان است( .فرکالف  )165 :1959توصیف میبایست با تحلیل
و تبیین تکمیل شود .همچنین باید توجه داشت که وابستگی گفتمان به
پیشفرضها و ویژگیهای ایدئولوژیک این پیشفرضها که آنها را به مبارزات
اجتماعی و روابط قدرت پیوند میدهد ،هیچکدام انعکاسی آشکار در مشارکین
گفتمان ندارند ،از اینرو میتوان از تفسیر و تبیین به عنوان دو مرحلة متوالی
برای آشکارسازی و ابهامزدایی بهره گرفت( .همان)511 :
در واقع ،رویکرد فرکالف نوعی رویکرد متنمحور است .رویکرد فرکالف
تحلیل گفتمان ساختارگرای فرانسوی نشانهشناسی اجتماعی و تحلیل قرائت و
مکتب دویسبورگ ،همگی ملهم از نظریة گفتمان فوکو هستند .آنها گفتمان را تا
حدی برسازندة دانش ،سوژهها و روابط اجتماعی میدانند؛ در عین حال تالش
میکنند در راستای کاربرد زبان به منزلة کنش اجتماعی ،نمونههای عملی از
کاربرد زبان را در رابطه با «عمل» 1اجتماعی گستردهتری که زبان جزئی از آن
است ،تحلیل کنند( .یورگنسن و فیلیپس  )125 :1959بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی
فرکالف از سه سطح تحلیل پیروی میکند:
 .1توصیف (بررسی متن)؛ در این سطح ،متن بر اساس ویژگیهای زبانشناختی،
واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Practice

 / 195فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــــــ رقیه موسوی ـ علیمحمّد پشتدار

 .5تفسیر (بررسی کردار گفتمانی)؛ تفسیر متن بر مبنای آنچه در سطح
توصیف بیان شده ،با در نظر گرفتن بافت موقعیت و عوامل بینامتنی.
 .9تبیین (بررسی کردار اجتماعی)؛ توضیح چرایی تولید یک متن خاص از
میان امکانات مجاز موجود در یک زبان که با عوامل جامعهشناختی ،تاریخی،
گفتمان ،ایدئولوژی ،قدرت ،قراردادها و دانش فرهنگی و اجتماعی مرتبط است.
(فرکالف )115 :1959

تحلیل حکایت بر اساس سطح توصیف
چنانکه گذشت ،مثنوی معنوی از جمله آثار حکمی و تعلیمی محسوب میشود.
حکایت «بدون زره به رزم رفتن حمزه» با رفتن حمزه به میدان رزم و گفتوگوی
او با مردم آغاز میشود .محور اصلی این حکایت گفتوگوی حاکم در داستان
است که راوی (مولوی) عقاید و دیدگاه خود دربارة «مرگ اختیاری» را به تصویر
میکشد .در حکایت حمزه ،جانمایة کلی متن پیامآور این است که مرگ آغازی
دیگر است .بافت موقعیتی حکایت و نوع گفتمان در سه جهت طرحریزی شده
است .محتوا را چیستی ماجرا ،فاعالن را افراد درگیر و روابط را مناسبات میان
فاعالن تعیین میکنند .عالوه بر این ،بعد چهارمی نیز هست و آن پیوندهاست که
به واسطة نقش زبان در رخداد تعیین میشود .این پیوندها بر دو نوع است:
پیوندهایی که مشتمل بر شیوههایی است که متن را به بافت موقعیتی خود متصل
میکند و پیوندهایی که بین اجزاء یک متن برقرار میشود( .همان )556 :پس
ساختار حکایت چنین است :دانای کل = مولوی؛ فاعالن = حمزه ،مردم و راوی؛
روابط = حمزه به عنوان پهلوانی نامی در میان مردم؛ پیوندها = زبان راوی ،زبان
تعلیمگر از موضع قدرت در متن ،پیوند با امور عرفانی و دینی ،ارتباط مرگ با
قرآن و تعیین مجرای ارتباط از طریق زبان راوی با حمزه.
کنشهای گفتاری در این گفتمان نسبت به عکسالعمل رفتاری قهرمان
حکایت ،چارچوبی کلی است که دربرگیرندة ساختار کلی متن و جانمایة
موضوع است .با تحلیل دقیق ویژگیهای زبانی یک متن از طریق به کارگیری
ابزارهایی خاص ،میتوان نشان داد که گفتمانها چگونه به طریق متنی ،فعال
میشوند و بِه یک تفسیر خاص میرسند و آن را تقویت و تحکیم میکنند.
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(یورگنسن و فیلیپس  )119 :1959فرکالف ابزارهای متعددی را برای تحلیل متن
پیشنهاد کرده است که مهمترین آنها عبارتاند از :ویژگیهای زبانی ،استعارهها،
طرز بیان و گرامر و ترتیب نحوی( .همان)111 :
در این مقاله اساس بررسی متن ،تحلیل بر اساس کاربرد نحوی جملهها،
بررسی استعارهها و طرز بیان انجام میشود.

کاربرد نحوی جملهها در بیان مفاهیم
روایت گفتمان از بیت سوم تا بیت ششم ،به صورت استفهامی است .استفهام در
لغت یعنی طلب فهم ،طلب دانستن ،سؤال کردن و پرسیدن؛ «غرض از به کار
بردن جمله پرسشی به جای اخباری و امری و عاطفی ،تأثیر بیشتر کالم است .در
طرح مسائل مبهم و قابل تأمل ،بیان موضوع با جملة پرسشی ،بلیغتر از جملههای
خبری است( ».شمیسا )151 :1955
نـــه تـــو ال تلقـــو بایـــدیکم الـــی
پــس چــرا تــو خــویش را در تهلکــه
چــون جــوان بــودی و زفــت و ســخت زه
چــون شــدی پیــرو ضــعیف ومنحنــی
الابــــالی نــــار بــــا تیــــغ و ســــنان

تهلکــــه خوانــــدی ز پیغــــام خــــدا؟
مـــی درانـــدازی چنـــین در معرکـــه؟
تــو نمــی رفتــی ســوی صــف بــی زره؟
پــردههــــای الابــالــــی مــیزنــــی
مینمــــایی دار و گیــــر و امتحــــان؟

(مولوی 9156 :1999ـ)9151
در بیت نهم مولوی از استفهام انکاری بهره میجوید تا تأثیر کالم را تقویت کند.
تیـــغ حرمـــت مـــی نـــدارد پیـــر را

کـــی بـــود تمییـــز تیـــغ و تیـــر را ؟

(همان)9155 :
این ابیات سؤاالتی هستند که از زبان مردم و دیدگاه مسلط بر قوانین جنگ و
پیکار ،از حمزه پرسیده میشود .قصد این سؤاالت نشان دادن عدم درک خلق از
نیت حمزه برای نپوشیدن زره است .تضاد حاکم بر فضای این استفهامات نشان
از تقابل پیری و جوانی و همچنین تقابل قدرت جوانی و ضعف پیری است که از
زبان مردم بازگو میشود .واژة تیغ سهبار در دو بیت تکرار شده است که نشان از
قدرت مطلق تیغ در برابر جان آدمی دارد .تیغ در اینجا به مثابه یک کنشگر در
میدان جنگ ،در جایگاهی قرار دارد که فارغ از گفتوگو است و زبانش کشتن
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بیچونوچرا است .مولوی با استفاده از تشخیص و جانبخشی ،تیغ را عضوی از
گروه گفتوگو قرار داده و آن را عضوی جداییناپذیر از جنگ نشان میدهد .در
واقع ،تیغ هم نشانة قدرت است و هم از کنشگر سلب قدرت میکند؛ بدین
ترتیب ،گفتمان تیغ ،خود را مقید به قدرت میکند و آن را در فضای گفتمان
اشاعه میدهد« .هر قدرتی از طریق بازنماییها و مفاهیم و گزارههای خاص ،به
بیان دیگر ،از طریق گفتمانی خاص ،نظامهای حقیقتساز خاص خود را ایجاد
میکند( ».پاینده  ،1999ج)255 :9
در ادامه ،جواب حمزه در بیت دهم ،شروع دیدگاه راوی است که با استفاده از
زمام قدرتی که در اختیار دارد ،مرگ اختیاری را به مخاطب معرفی میکند .راوی با
آوردن جملة استفهام انکاری ،بر دیدگاه غالب خود در فضای گفتمان تأکید میکند.
روش تقید و تأکید در استفهام انکاری جزئی جداییناپذیر از متن محسوب میشود.
راوی خود را در بیان حقیقت محق میداند و به گفتن حقیقت متعهد و مقید میکند.
سوی مردن کـس بـه رغبـت کـی رود؟

پـــیش اژدرهـــا برهنـــه کـــی شـــود؟

(مولوی )9190 :1999
روش تأکید و تقید و همچنین به کار بردن افعال گذرا در گفتمان حکایت نیز
قابل بررسی است .هنگام تحلیل تعدی جملهها( 1گذرا) کانون توجه بر نحوة
پیوند (یا عدم پیوند) میان رخدادها و فرایندها با سوژهها و ابژههاست .آنچه در
اینجا برای تحقیق جالب توجه است پیامدهای ایدئولوژیکی است که شکلهای
مختلف تعدی به همراه دارد( .یورگنسن و فیلیپس )111 :1959
حمزه در بیت بعد با استعانت از قدرتی که از سمت پیامبر اکرم (ص) به او
رسیده ،قدرت بیهمتای خود را به رخ خلق میکشد.
چـون ز دســتت زخــم بــر مظلــوم رســت
از بـــرون حـــس لشـــکرگاه شـــاه
خیمــه در خیمــه طنــاب انــدر طنــاب

آن درختی گشت ازو زقوم رست پُر همی
بیــــــنم ز نــــــور حــــــقّ ســــــپاه
شـــکر آنکـــه کـــرد بیـــدارم زخـــواب

(مولوی 9199 :1999ـ)9191
وجود قدرتی غایبِ حاضر ،پارادوکس جذابی از جلوهگری و تبیین قدرت
است .کنشگری با یاری جستن از پیامبر (ص) ،قدرت متعلق به یک دیدگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transitivity
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اجتماعی و دینی را اثبات میکند .این احساس قدرت در کنشگر ،با توجه به
بستر و زمینهای که در یک محیط اجتماعی حکمفرماست ،نهادینه شده است.

کاربرد جملههای خبری مؤکد
این جملهها نشان حکمرانی بیقید و شرط راوی در فضای گفتمان است .مولوی در
اکثر ابیات ،جملهها خبری را همراه با نوعی گزاره شرطی بیان میکند ،به طوری که
به عنوان دانای کل ،کامالً جایگاهی منطقی برای خود ایجاد میکند .فضای اندرزگونه
گفتمان منظرهای گویا از نگاه منتقدانه و عالمانه موالنا به مخاطبان است.
چون به امر توست اینجـا ایـن صـفات
چون ز دستت زخم بـر مظلـوم رسـت

پس در امـر توسـت آنجـا آن جـزات آن
درختـــی گشـــت ازو زقـــوم رســـت

(مولوی 9151 :1999ـ)9150
چون ز خشم آتـش تـو در دلهـا زدی

مــایـــــة نـــــار جـهـنــــم آمـــــدی

(همان)9159 :
مولوی در جایگاه عالم همهچیزدان و در جریان یکطرفة پند و اندرز ،سلطة
خود نسبت به مخاطب را تثبیت میکند که نمود آن را در ابیاتی که بار امر و
تأکید و همچنین نهی و هشدار دارد ،میتوان مشاهده کرد.
تــا نبینــی نــور دیــن ایمــن مبــاش
نــور آبــی دان و هــم بــر آب چفــس
آب آتــش را کشــد کــشتش بــه خــو

کــشتش پنهــان شــود یــک روز فــاش
چونکــــه داری آب از آتــــش متــــرس
مــــی بســــوزد نســــل و فرزنــــدان او

(همان9156 :ـ)9151

کاربرد جملههای اسنادی
آستن افعال را به دو گروه کارمدار 1و پیاممدار 5تقسیم کرده است؛ در افعال
کارمدار ،انجام کار به طور صریح صورت میگیرد و در افعال پیاممدار به صورت
ضمنی 9.وقتی مسئله صریح و ضمنی عنوان شد ،آستن ادعا کرد که تمام جملهها
کارمدار هستند( .یارمحمّدی )115 :1991
اساس جملههای کارمدار در چهار شرط خالصه شده است« :شرط محتوایی»:
2. Constatives

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. per formatives
3. Implicit
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انجام عملی از شنونده درخواست میشود؛ «شرط آمادگی» :گوینده عقیده دارد که
شنونده قادر به انجام این کار هست؛ «شرط صداقت» :گوینده واقعاً میخواهد که
شنونده این کار را انجام دهد و خواستش سطحی و سَرسری نیست؛ «شرط
اساسی» :کوششی که شنونده را به انجام کار وامیدارد .آنچه مهم است این است
که این شروط همهشمول و جهانی تلقی میشوند (یارمحمّدی )119 :1991
جملههایی که در گفتمان «بدون زره به رزم رفتن حمزه» به کار رفته ،از نوع
کارمدار است ،زیرا راوی معتقد است شنونده قادر به انجام فرمان اوست و تمامی
فرمانها از نوع کوششی است و شنونده را به انجام کاری وامیدارد و از شنونده
خواسته تا عملی انجام دهد.
مرگ هر یک ای پسـر همرنـگ اوسـت
پیش ترک آیینه را خوش رنگـی اسـت
آنکــه مــی ترســی ز مــرگ انــدر فــرار
روی زشت توسـت نـه رخسـار مـرگ

پیش دشـمن دشـمن و بـر دوسـت دوسـت
پــیش زنگــی آینــه هــم زنگــی اســت
آن ز خــود ترســانی ای جــان هــوش دار
جان تو همچـون درخـت و مـرگ بـرگ

(مولوی 9119 :1999ـ)9199
این جملهها با اسناد عملی ،مفاهیمی را به صورت حکمی قطعی و بدون قید بیان
میکنند و دستور نهفتهای نیز در عمل به آن وجود دارد .در بیت بعدی موالنا میگوید:
گر به خـاری خسـتهای خـود کشـتهای

در حریـــر و قـــز دری خـــود رشـــتهای

(همان)9111 :
یعنی هر عملی به کنشگر وابسته است .موالنا از موضع قدرت ،قدرت کنش شخص
مقابل را یادآوری میکند؛ در واقع نقش اصلی کنشگر منحصر به خود آدمی است.

کاربرد استعاره
«کلیة جنبههای تجربی را میتوان بر حسب هر تعداد استعاره بازنمایی کرد و رابطة
بین استعارههای بدیل است که مورد توجه خاص قرار میگیرد ،چراکه استعارههای
مختلف وابستگیهای ایدئولوژیک متفاوتی دارند( ».فرکالف  )159 :1959بازنمایی
استعاری واژههای موجود در ادبیّات ،نشاندهندة معنای ایدئولوژیک و رابطة
مستقیم آن جامعه و دیدگاه راوی است.
در این سطوح معنایی ،وظیفهای که بر عهدة استعاره نهاده شده ربط چندانی به
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ظرفیت آن برای به دست دادن گزارشی صادقانه از تجربة مادی فردی ندارد .در
واقع ،در موقعیتی که هدف شاعر تعمیق و گسترش معنای شعر با عنایت به
چارچوبی خداشناسانِه بود ،تجربة مادی فردی ،ذهن مخاطب را گمراه میکرد .با
توجه به این هدف ،تزئینات صرفاً شخصی هم به همین اندازه تجملی تلقی میشد.
وظیفة شاعر به هیچ وجه بیان دیدگاه خودش در باب جهان و تزئین آن برای
خوشامد دل خودش نیست ،بلکه وظیفة غایی او کشف معنای خداوند است و
استعارههایش هم وسایل رسیدن به این هدفاند( .هاوکس  )99 :1955بر این اساس
میتوان گفت تمامی سخنان دوپهلو و مجازهایی که در این گفتمان به کار رفته است،
برای اعمال اقتداری است که به کارگیری افعال تقیدی را کامالً در خدمت زبان
استعاره قرار میدهد .مولوی در این گفتمان هشت بار از استعاره استفاده کرده است.
خلــق پرســیدند کــای عــم رســول

ای هژبـــر صفشـــکن شـــاه فحـــول

(مولوی )19151 :1999
آنکــه مــردن پــیش او شــد فــتح بــاب
الحــــذر ای مــــرگ بینــــان بــــارعوا
الصــــال ای لطــــفبینــــان افرحــــوا

ســـارعوا آیـــد مـــر او را در خطـــاب
العجـــــل ای حشـــــربینان ســـــارعوا
الــــــبال ای قهربینــــــان اترحــــــوا

(همان19195 :ـ)9191
آتشـــت اینجـــا چـــو آدم ســـوز بـــود

آنچـــــه از وی زاد مردافـــــروز بـــــود

(همان)19151 :
گر تو بـی نـوری کنـی حلمـی بـه دسـت
آن تکلـــف باشـــد روپـــوش هـــین
تــا نبینــی نــور دیــن ،ایمــن مبــاش

آتشــت زنــده اســت و در خاکســتر اســت
نـــار را نکشـــد بـــه غیـــر نـــور دیـــن
کــشتش پنهــان شــود یــک روز فــاش

(همان19151 :ـ)9155
استعاره از افرادی است که به آینده نظر دارند .مولوی جمع و گروه خاصی را
مورد خطاب قرار میدهد که همگی در صفتی مشترکند و شخص راوی دارای
جایگاهی است که نقشی یکتا و مقتدرانه دارد تا خود را حکیمی آگاه و واعظی
مسلط به مخاطب نشان دهد .درواقع ،ارزش رابطهای بین واژهها به نوعی بیانگر
جهانبینی مولوی در باب خداشناسی و انتخاب مرگ اختیاری است که در قالب
کلمات مجازی بیان شده است.
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تحلیل حکایت بر اساس سطح تفسیر (کردار گفتمانی)
کردار یا عملکرد گفتمانی ،الگویی است که کردار اجتماعی را شکل میدهد.
تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است و مقصود از دانش،
زمینهای است که مفسر در تفسیر متن به کار میبندد .سطح تفسیر ،در چهار
بخش خالصه میشود.

سطح ظاهر کالم
این سطح آغازین ،مبین فرایندی است که مفسر مجموعهای از آواها یا نشانههای
موجود بر روی کاغذ را به کلمات و جمالت معین تبدیل میکند« .در حقیقت از
منظر مفسر ،ویژگیهای صوری متن به منزله سرنخهایی هستند که عناصر دانش
زمینهای و ذهن مفسر را فعال میسازند و تفسیر محصول ارتباط متقابل و
دیالکتیکی این سرنخها و دانش زمینهای ذهن مفسر خواهد بود( ».فرکالف :1959
 )12ظاهر کالم همان نظام آوایی ،دستور و انتخاب واژگان در متن است .با توجه
به شناخت کلی از انتخاب سبک و واژهها در ظاهر کالم مولوی نسبت به دانش
زمینهای که از کلیت ساختار متن به دست آمده ،میتوان این را در نظر گرفت که
پیام کلی متن جنبة ایدئولوژیک پیشفرضهای مبتنی بر دانش و نگرشهای
مذهبی و بیش از همه ،اساس آموزههای قرآنی را به مخاطب منتقل میکند.

معنای کالم
دومین سطح تفسیر عبارت است از معنا دادن به اجزای تشکیلدهندة متن .در این
بخش ،مفسر از جنبههای معناشناختی دانش زمینهای خود ،بازنمود معانی کلمات،
توانایی در ترکیب معانی کلمات ،اطالعات دستوری و دستیابی به معانی
تلویحی ،به منظور فهم معانی کل گزاره استفاده میکند( .همان)515 :
معنیشناسی شناختی به عنوان شاخصترین نمود زبانشناسی شناختی ،با این
تصور که ادراک انسان از تجارب جسمانی او نشئت میگیرد و اینگونه امکان
تفکر و تعقل را فراهم میسازد ،به مطالعات زبانی میپردازد .انتخاب موضوعی
مرگ در این گفتمان از زبان حمزه ،به نوعی نگرش موالنا در باب سرای جاودان با
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مرگ اختیاری را به تصویر میکشد؛ گویی تجارب شخصی و برداشت کلی مولوی
از قرآن و آموزههای دینی در باب مرگ ،عدم بقا در عالم مادی را توصیف میکند.
درواقع ،او به دنبال راهی برای تکامل روح بشری است ،به طوریکه انسان در همه
حال ،در فکر تکامل از مرحلهای به مرحلهای دیگر است .در این گفتمان حمزه بعد
از چندین سال و جنگهای پیاپی در جوانی ،حال در پیری به مقامی از تکامل
روحی رسیده که از هویت جدیدی از زندگی برخوردار شده است .از نظر موالنا
هنگامیکه روح به کمال میرسد دیگر اشتیاقی به ماندن در این جهان فانی ندارد.

انسجام موضعی
در سومین سطح تفسیر ،بین گفتهها ارتباط معنایی برقرار میشود تا در صورت
امکان تفسیری منسجم از رشتة کالم به دست آورد .آنچه ارتباط معنایی بین
مفاهیم در این حکایت را قوام میبخشد ،وجود استعارات مفهومی است که
البهالی اشعار به صورت کامالً نمادین و هوشمندانه ،درج گردیده است.
گر به خاری خسـتهای ،خـود کشـتهای

ور حریـــر و قـــز دری خـــود رشـــتهای

(مولوی )9111 :1999
حریر و قز ،تکامل و اوج و حضیض و ذلت را نشان میدهد.

موعظهمحوری در کالم مولوی
در این گفتمان ،همانند سایر حکایتهای موجود در مثنوی ،محور اصلی کالم
موعظه و نصیحت است که با تکیه بر نقش اصلی راوی ،از زبان شخصیتهای
حکایت بازگو میشود .شاعر ابزاری را برای بیان طرز تفکر و جهانبینی خود
انتخاب کرده و آن را به شیوههای مختلف زبانی بیان میکند .نقش زبان در
ادبیّات تعلیمی نقشی است که رابطهای دوسویه میان مخاطب و موعظهگر پدید
میآورد .مولوی در این گفتمان ،با تأکید بر موضوع مرگ اختیاری و خوار
شمردن مرگ مادی ،حقیقتی قاطع و خللناپذیر را در قالب پند و اندرز بیان
میکند؛ «ساختاری که در مجالس وعظ مذکران انعکاس داشته و دارد؛ به این
معنی که واعظ ،ناگزیر باید خود را از همة حاضران در همة زمینهها برتر بداند و
میدانی وسیع و درعینحال محدود ،از معانی را به گونههای دایرهوار تکرار

 / 116فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــــــ رقیه موسوی ـ علیمحمّد پشتدار

میکند( ».شفیعیکدکنی  )29 :1959چرخش کالم مولوی به صورت دایرهوار ،میدان
وسیع وعظ را معنا میبخشد .زبانی که مولوی انتخاب کرده از جایگاه قدرت و با
تکیه بر اصطالحات رایج اجتماعی است تا قدرت تأثیر آن را افزایش دهد.
چــون ســجودی یــا رکــوعی مــرد کِشــت
چونکــه پریــد از دهــانش حمــد حــقّ
حمـــد و تســـبیحت نمانـــد مـــرغ را
چــون ز دســتت رســت ایثــار و زکــات
آب صـــبرت جـــوی آب خُلـــد شـــد

شـــد در آن عـــالم ســـجود او بهشـــت
مــــرغ جنــــت ســــاختش رب الفلــــق
گرچـــه نطفـــة مـــرغ بادســـت و هـــوا
گشــت ایــن دســت آن طــرف نخــل و نبــات
جـــوی شـــیر خُلـــد مهـــر توســـت و ودّ

(مولوی 9161 :1999ـ)9125
در این ابیات ابتدا مولوی بر ضرورت عبادت تأکید میکند و سپس از عبادت
مسیری دورانی را به سمت ستایش پروردگار آغاز کرده تا به ایثار و بخشش
میرسد و صبر را عامل رسیدن به بهشت معرفی میکند.
«حتی زاهدانهترین اشعار فارسی از توجه به جامعه عاری نبودهاند و از
میراثهای فرهنگهای کهن نیز آنچه بیشتر با این دید همخوان بوده در زهدیات
وارد شده و با یافتههای فکری زهدسرایان رنگ مایههای نو یافته است( ».یاحقی و
پرهام  )56 :1955در حقیقت ،مطرح کردن رویدادهای اجتماعی و انتقادی در
مثنوی امری الینفک از کتب ادبی است.
«زبان مثنوی به زبان مردم نزدیکتر است و این نزدیکی ،به خصوص وقتی
مولوی سعی میکند زبان شخصیتها را با حال و مقام آنان و بافت وضعی
ارتباطی که شخصیتها در آن قرار گرفتهاند ،سازگار کند ،به زبان مردم هم
نزدیکتر میشود( ».پورنامداریان  )912 :1995مولوی در میان گفتمان ،خود را راوی
بیطرف مینمایاند اما در واقع از خالل کالم متقیدانه ،برتری خود را نسبت به
مخاطب نشان میدهد .انتقادها و موعظههای مولوی میتواند در لباسی از مذهب
سنی حنفی شکل گرفته باشد« .مولوی در مسائل فقهی که در مثنوی آورده،
مسائل شرعی و فرعی را گاهی کامالً و دربست مطابق فقه حنفی و گاهی موافق
با مذهب شافعی و شیعة امامی گفته است( ».همایی  ،1969ج)99 :1
اما در واقع جایگاه مولوی در مرحلهای از سطح تعلیمی و آموزشی مثنوی ،از
اصول حنفی و شافعی باالتر رفته است .اولین پایههای مذهب حنفی که اعمال
انسان بر آن استوار است ،قرآن و سنت است و سپس قول صحابه .مولوی در این
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حکایت و سایر حکایات مثنوی ،اولین اساس آموزههای دینی را قرآن میداند و
بر پایة همان قضا و قدر و جبر و اختیار تعالیم خود را بیان میکند.
آنکـــه میترســـی ز مـــرگ انـــدر فـــرار
روی زشــت توســت نــه رخســار مــرگ
از تو رسته است ار نکوی است ار بد اسـت

آن ز خــود ترســانی ای جــان ،هــوش دار
جــان تــو همچــون درخــت و مــرگ بــرگ
ناخوش و خـوش هـر ضـمیرت از خـود اسـت

(مولوی 19119 :1999ـ)9111
در این ابیات مولوی بحث اختیار را به طور ضمنی در ضمیر «تو» که میگوید
«از تو رسته است ار نکوی است ار بد است» مطرح میکند .در واقع او خود
انسان را در ارتکاب گناه دخیل میداند ،بنابراین این نگاه از این منظر نیز به نگاه
حنفیها که به اختیار معتقدند ،نزدیک است.

تحلیل حکایت بر اساس سطح تبیین (کردار اجتماعی)
هدف از مرحلة تبیین ،توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی
است .تبیین ،گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف میکند و نشان میدهد
که چگونه ساختارهای اجتماعی ،گفتمان را تعین میبخشد .همچنین تبیین نشان
میدهد که گفتمانها چه تأثیرات بازتولیدی میتوانند بر آن ساختارها بگذارند،
تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ساختارها میشوند .بنابراین ،تبیین عبارت
است از دیدن گفتمان به عنوان جزئی از روند مبارزة اجتماعی در ظرف مناسبات
قدرت( .فرکالف )512 :1959
حال باید جستوجو کرد تا دریافت که در گفتمان حکایت حمزه ،کدام کردار
اجتماعی بازتاب مییابد و کدام رفتار اجتماعی و دینی توصیه میشود« .رابطة
گفتمانها با فرایندهای مبارزه و مناسبات قدرت ،موضوع مرحلة تبیین است».
(همان)511 :

مرگ از نگاه مولوی
در مثنوی دو نوع مرگ توصیف شده است :مرگی که گذری طبیعی از عمر بشر
است و مرگ اختیاری که از جنبة معرفتی ،مبنای قرآنی و حدیثی دارد .مولوی در
هر قسمت از آثار خود ،از مرگ اختیاری یاد کرده است .او در نگاه اولیة خود
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مرگ را پاداش بشری برحسب نوع زندگی انسان میانگارد و تلقی مردم عادی از
مرگ را اشتباه میپندارد .به نظر او ،مرگ ترسآور نیست بلکه آینهای است که
چهرة راستین بشر را منعکس میکند.
مرگ هر یک ای پسـر همرنـگ اوسـت
پیش ترک آیینه را خوش رنگـی اسـت
آنکــه مــی ترســی ز مــرگ انــدر فــرار
روی زشت توسـت نـه رخسـار مـرگ

پیش دشـمن دشـمن و بـر دوسـت دوسـت
پــیش زنگــی آینــه هــم زنگــی اســت
آن ز خــود ترســانی ای جــان هــوش دار
جان تو همچـون درخـت و مـرگ بـرگ

(مولوی 9115 :1999ـ)9199
«مرگ ارادی» تعبیری است که صوفیه در تأویل آیة «فَتُوبُوا اِلی بارِ ِئکُم فَاقْتُلُوا
اَنْفُسَکُم» (بقره )21 /آوردهاند؛ یعنی با کشتن هواهای نفسانی و دست کشیدن از
آنها ،جان تازه و پاکی به کالبد خود بدمید.

عقل نظری و عقل عملی
حکما میگویند نفس ناطقة انسان دارای دو اعتبار یا دو جنبه است؛ جنبة انفعال
و جنبة فعل و تأثیر .نفس انسانی از جنبة اول ،تحت تربیت و تدبیر عقل فعال و
روح القدس است که او را عقل دهم نیز میگویند ،اما جنبة دوم نفس ناطقه،
تعلق تدبیری اوست و تأثیرش در اوضاع و احوال جسمی و روحی انسان است؛
به همین اعتبار است که آن را به دو قوة علمی و عملی یا دانستنی و کردنی،
تقسیم میکنند .عقل علمی یا نظری متعلق به دانستنیهاست ،یعنی علم و
شناسایی صرف ،و عقل عملی ،علمی است که جنبة عمل نیز در آن مداخله دارد؛
یعنی در عقل عملی عالوه بر دانشهای کلی ،کیفیت عمل نیز مورد توجه است.
عقل عملی علم به حسن و قبح و مصالح و مفاسد اعمال و افعال انسانی است.
(همایی  ،1969ج129 :1ـ )125مولوی افرادی که از مرگ میهراسند را به ضعف در
عقل نظری و برخورداری از عقل جزئی متهم میکند و معتقد است آنان که دارای
عقل عملی و عقل کامل هستند ،هراسی از مرگ ندارند .در این گفتمان ،حمزه
نماد عقل کلی و عقل عملی محسوب میشود که در برابر مردمی که داری عقل
جزئی هستند ،دلیل و برهان میآورد تا ترس از مرگ را بیهوده توصیف کند.
مولوی در این گفتمان با چندین تمثیل ،هراس از مرگ را بیارزش خوانده و
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انسان را مسئول ترس از مرگ میداند و اعمال انسان را ترسیمی از ساختارها و
روابط دینی و اجتماعی معرفی میکند که بر هم زنندة نظم اجتماعی سنتهای
قرآنی است و از مخاطب دعوت میکند به مرگ اختیاری روی آورد.
مــار کــی مانــد عصــا را ای کلــیم؟
تـــو بـــه جـــای آن عصـــا آب منـــی
یــار شــد یــا مــار شــد آن آب تــو

درد کــــی مانــــد دوا را ای حکــــیم؟
چــون بیفکنــدی شــد آن شــخص ســنی
زان عصــا چــون اســت ایــن اعجــاب تــو؟

(مولوی 9122 :1999ـ)9129

توصیههای اخالقی و دینی به عنوان تعاملی اجتماعی و فرهنگی در گفتمان
مولوی در این گفتمان با توجه به جایگاهی که زبان و دانش زمینهای به او داده ،از
قدرت خود کمک گرفته و دوباره به موعظه روی میآورد .او با تکیه بر فضایی که
ایدئولوژی حاکم بر شخص او و همچنین اجتماع آن زمان به وی داده ،با
همسوانگاری با دیگر ادیان و تأکید مستقیم بر قرآن ،مفهومی از هژمونی و تسلط را با
هدایت یک نظم گفتمانی از پیش تعیینشده ،به صورت پند و اندرز نشان میدهد.
چــون ز دســتت رســت ایثــار و زکــات
آب صـــبرت جـــوی آب خلـــد شـــد
ذوق طاعــت گشــت جــوی انگبــین

گشــت ایــن دســت آنطــرف نخــل و نبــات
جــوی شــیر خلــد مهــر توســت و ودّ
مســتی و شــوق تــو جــوی خمــر بــین

(همان9165 :ـ)9160

نتیجه
گفتمان عبارت است از کاربرد زبان در متون و گفتوگوهای روزمره که در واقع
هویت اجتماعی فرد را نشان میدهد .قدرت گفتمانی از طریق قرار گرفتن فرد در
یک گروهبندی گفتمانی شکل میگیرد .در گفتمان «رفتن حمزه به رزم بدون زره»
قدرت اصلی گفتمان در دست راوی (مولوی) است که با استفاده از جایگاه خود،
به نوعی نظام اجتماعی و دینی زمان خود را به تصویر میکشد مولوی در جایگاه
یک منتقد ،از مرگ جسمانی نمیهراسد و مرگ اختیاری را به زندگی ترجیح
میدهد .در این گفتمان ،پیوند ویژگیهای صوری و معنایی متن و همچنین
گفتمان حاکم که در برساختن (پرکتیس) اجتماعی نقش دارند و نشان میدهد که
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مولوی با نگاهی تعاملگرایانه ،قصد دارد با افراد در برقراری نظم اجتماعی و
جامعهای تمامیتگرا تشریک مساعی کند.
نتیجة حاصل از تحلیل گفتمان در سطح توصیف نشانگر این است که
نویسنده در این گفتمان ،با استعانت از پیام جملهها ،کاربرد استعاره و مجاز و
کالم دوپهلو ،جهانبینی خود را در ساختار ظاهری گفتمان نیز منعکس میسازد.
او دیدگاه دینی و اجتماعی خود را در قالب جملههای متقیدانه و متأکد و
همچنین کارمدار بیان میکند تا از این طریق تسلط خود را به مخاطب اثبات
نماید .او با به کار بردن جملههای امری ،هویت خود را به عنوان نمایندهای از
گروهی مشخص در اجتماع به عنوان مولد گفتمان ،مطرح میکند.
در قسمت تفسیر و تبیین گفتمان ،نویسنده گفتوگوهای خود و
شخصیتهای دیگر گفتمان را به منزله جلوههایی از جهان افراد نشان میدهد که
در واقع خود خالق آن است .او در تالش است نگاه نظری خود به این جهان را
از دریچة قرآن و آموزههای اخالقی و دینی و با استفاده از چارچوب فهم و درک
مخاطب ،به روشنی به مرحله انجام برساند .نقش راوی در نحوة سوگیری گفتمان
به سمت کنش اجتماعی در بسترهای تعامل دینی و فرهنگی ،نشان دهندة
رویکردی گفتوگومدارانِه در مواجهه با حقایق اجتماعی و دینی جامعه است.
نکتة اساسی در این گفتمان ،تعامل انعطافپذیر راوی با مخاطب است که با
هدف یافتن شناخت و بصیرت دینی ،در پی بازآفرینی کنش اجتماعی و برساختن
خود و مخاطب در قالب قدرت حاصل از برقراری گفتمان در متن است.
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