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چکیده
گفتمان انتقادی رویکردی زبانشناسی و نقدی است که بر اساس اصول و مؤلّفههای آن ،مسائل قدرت و سلطه
به گفتمانهای متفاوت با اهداف خاص منجر می شود که دو جنبۀ صورت و معنای متن را مورد اشاره و بررسی قرار
می دهد .بر این اساس در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به ارزیابی و تحلیل گفتمان انتقادی در تصاویر
مستقل شعری ابتهاج بر اساس رویکرد نورمن فرکالف پرداختهایم .نتایج این پژوهش بیانگر آن است در سطح
توصیف ،بهرهگیری از زبان رسمی ،بهره گیری از وجوه بالغی و معانی ثانوی ندا و استفهام و سیطرۀ دایرۀ واژگانی که
داللت بر اعتراض ،تضاد ،اندوه و تحسّر دارد در اشعار ابتهاج ،نمودی برجسته دارد .در سطح تفسیر و از منظر
بینامتنیّت ،اشعار ابتهاج به صورت بینامتنیّت صریح و غیرصریح ،تحت تأثیر شاعران کالسیک (خصوصاً حافظ و
موالنا) قرار دارد .در سطح تبیین نیز می توان به هژمونی اندیشۀ اعتراض و تأکید بر تغییر و دیگرگونهخواهی در
اشعار ابتهاج دست یافت.
واژگان کلیدی :گفتمان انتقادی ،تصویر ،توصیف ،تفسیر ،تبیین ،ابتهاج.
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Email: ghoghnoos0937@gmail.com
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Email: Mohammad.shahbadizadeh@gmail.com
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1ـ مقدمه
رشتهای است که در زبانشناسی
بهطورکلی تحلیل گفتمان یک روش و رویکرد میان 

اجتماعی،روانشناسیشناختی،علومارتباطاتوزبانشناسیوادبیاتکاربرددارد.اینروش

تواندعالوهبرتحلیلمحتوایاشعار،خلقوخویوایدئولوژیشاعر کهدرمحتوایشعر


می
مستوراستراشناساییکندوابزارهایالزمجهتتحلیلآنرامهیّاسازد.
تحلیلگفتمانانتقادیازقدرتیبرخورداراستکهزمینههایاجتماعی،فرهنگیوسیاسی

کندوچگونگیتأثیرپذیریشاعرازاینزمینههارا


عصرشاعرکهمحتوایاشعارراتولیدمی
یلنماید.بایدتوجهداشتکهمحتوایاشعارنیزدرشکلدادنبهدیدگاههایمخاطبانشعر

تحل
تأثیر میگذارد و درنتیجه بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی مخاطبان و شعرای یک عصر در
هاونهضتهایاجتماعیوادبیعصرخودرا


ها،جنبش

تعاملبایکدیگرممکناستحرکت
اینروش،بهعنوانروشینسبتاًجدیددرنقدادبی،درپیتجزیهوتحلیلمتن،

بازتولیدکنند .
خوانشیدقیقوعمیقازآنارائهمیدهد.ابتهاجیکیازبهترینشاعرانمعاصرادبیاتمااست
که ابعاد گفتمانی در شعرش از نمود بسیار باالیی برخوردار است و کمتر شاعر معاصری را
میشناسیمکهاز ایننظربتواندبااورقابتکند.برایناساسدراینپژوهش،ازمیاننظریه-

های نسبتاً متفاوتی که دربارۀ تحلیل گفتمان وجود دارد ،از روش «تحلیل انتقادی گفتمان»
ترازسایرروشهابهنظر


نورمنفرکالفاستفادهشدهاست.روشفرکالفکهروشیجامع
میرسد ،دارای سه مرحلۀ توصیف ،تفسیر و تبیین است .نگارنده چند شعر از ابتهاج را ،در

چارچوبروشفوقموردبررسیوتحلیلقرارداده استتامؤلّفههایگفتمانمداروابعاد

هویتیآنهادرمراحلمختلفتوصیف،تفسیروتبیینروشنگردد.

 2ـ روش تحقیق
پژوهش حاضر با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام گرفته
است.اینپژوهشبراساسمطالعهمنابعحوزۀگفتمانوتصویروبابهرهگیریدستاوردهای
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علمی و پژوهشی پژوهشگران در حوزۀ گفتمانشناسی و بر اساس رویکرد نورمن فرکالف
بهعنوانروشخاصتحقیقحاضرنوشتهشدهودرانتخاباشعارنیزتالشبرآنبودهاست،

اشعاریانتخابشوندکهدارایظرفیتمناسبباموضوعمدّنظرباشند.

 3ـ پیشینۀ پژوهش
ازآنجاکه مطالعات مبتنی بر تحلیل گفتمان در حوزۀ ادبیتاریخچۀ چندان طوالنی ندارد،
نههایی از مطالعات
نمیتوان پیشینۀ قابلتوجهی برای آن یافت .ازاینرو در ادامه به ذکر نمو 

تحلیلگفتماندرحوزۀشعرمعاصربسندهمیشود:

استعارههای توصیفی و

جعفری مقدم ،فالحی و فرخزاد ( )8931در پژوهشی با عنوان «
بصریدراشعارنیمایوشیجومهدیاخوانثالث(بارویکردگفتمانانتقادیفرکالف)»استعاره
نقدزبانشناختیتحلیلوتفسیرکردندودریافتندکهکاربرد

رادرچارچوبگفتمانانتقادیو
استعاریاز وضعیتوشرایط سیاسیواجتماعیغالب دراشعاراخوانملموستراست.با
توجه به تحلیل بینامتنی ذکرشده ،هر دو شاعر متأثّر از شرایط حاکم بر فضای اجتماعی و
سیاسیبودهاند،اما،دراشعاراخوانایننگاهآشکارتراست.

پارسانسب ،شادروی منش و صادقپور ( )8931در پژوهشی با عنوان «تحلیل هویت
اجتماعی مانلی نیما بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان» شعر روایی مانلی را با رویکرد تحلیل

گفتمانانتقادیفرکالفمطالعهوتحلیلکردند.

گزینیهایشعریقیصر

صالحیونیکوبخت( )8938درپژوهشخودتحتعنوان« 
واژه
،واژگاناشعارقیصرامینپوررادرسهسطحتوصیف،

امینپورازمنظرتحلیلگفتمانانتقادی»

تفسیر و تبیین بررسی کردند و با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی ،الیههای زیرین معانی
واژگاناورابیانکردند.
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 4ـ مفهومشناسی
 1-4مفهوم تصویر
آن چیز که در شناخت تصویر از اولویت برخوردار است ،ارائه تعریف دقیق از مفهوم
«تصوّر»است.انسانباطبیعتبهیاریحواسباطنیوظاهری تعاملوارتباطیمداومپیدا
بندیمیشودکهتصویریکی


کند.دراینچرخۀارتباطی،فرآیندهایمتفاوتیشکلصورت

می
ازآنفرآیندهاست،کهناشیازتصوّراست.برایناساسمیتوانگفتتصوّر،رویکردیمیان
ذهنیتمطلقوعینیتمطلقمیباشد.

«شناخت برآمده از حواس ظاهری و باطنی انسان در نقطۀ عطف عالم خیال و بهوسیلۀ
تصور به آفرینشهای متعددی منجر میشود .این آفرینشها در هنگامیکه جلوه مییابند؛
نامیدهمیشوند.هنرمندوشاعرباتصویرشاعرانهوادبیازمرحلۀتصوّرگذرکردهاند

«تصویر»
هایذخیرهشدهاز حواس ظاهریوباطنیشانبا تصوّر


گرفتنازداشته
ومخاطبرابا یاری
خود آشنا و همراه میکنند و تصوّر مخصوص به خود را از راه تصویر ،مشترک میکنند».
(صارمیوطهماسبی)801:8939،

 2-4مفهوم گفتمان
گفتمانازمناظرمختلفموردتعریفصاحبنظرانقرارگرفتهاست.بابررسیدیدگاههای

مختلفدرخصوصگفتمانبهایننتیجهمیرسیمکهگفتماندردومعنایمتفاوتامامرتبط

بهکارمیرود.

سازمانبندیاجتماعی

یکیازایندیدگاههابه«قطعۀبزرگزبانی»اشارهداردودیگریبه«
محتواهادرکاربرد(».کوک)612:8911،
توانبهمجموعهایازاحکاماطالقکردکهدریک


گفتمانرامی
ازدیدگاهمیشلفوکو«
عصربهوحدتمیرسند(».فوکو)8310،
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 3-4تحلیل گفتمان
ادبیات،جزءاصلیجامعهاستکهزبانآنتحتتأثیرشرایطسیاسیوفرهنگیحاکمبر
آنقراردارد.تحلیلگفتمانبهعنوانیکرویکردزبانیونقدیبهتحلیلادبیاتدرارتباطبا

تحلیلگفتمان،چگونگیتبلوروشکلگیریمعناوپیام

اوضاعفرهنگیوسیاسیمیپردازد«.
عواملدرونزبانی([زمینۀمتن]واحدهایزبانی،محیطبالفصل

واحدهایزبانیرادرارتباطبا
زبانی مربوطه و نیز کلّ نظام زبانی) و عوامل برونزبانی [زمینۀ فرهنگی و موقعیتی] بررسی
میکند(».فرکالف)1:8913،

عنوانعمدهترینمبنایتشریح

درتحلیلگفتمانصرفاًباعناصرلغویتشکیلدهندۀجملهبه
معنا یعنی زمینۀ متن سروکار نداریم ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن ،یعنی بافت
موقعیتی،فرهنگیوغیرهنیزتوجهداریم(.همان)1:براساسآنچهبیانشدمفهومگفتمانرا
می توان در سه بُعد اصلی مورد طرح و بررسی قرار داد :کاربرد زبان ،برقراری ارتباط میان

باورها(شناخت)،تعاملدرموقعیتهایاجتماعی(.وندایک)81:8916،
تحلیل گفتمان ،خود وجوه مختلفی را دربر میگیرد که تحلیل گفتمان انتقادی یکی از
مهمترینوجوهآنمیباشد.ازآنجاکهمحوریتپژوهشحاضر،برمبناینظریۀتحلیلگفتمان

انتقادیمیباشد؛درادامهبهتوضیحآنمیپردازیم.


 4-4گفتمان انتقادی
محور،کهدرکناردیگررویکردهابهمنظور


تحلیلگفتمانانتقادی،رویکردیاستگفتمان
بررسیتغییراتسیاسیوفرهنگیکاربردداردوبهمثابۀمرجعیدرنزاععلیهاستثماروسلطه

موردبهرهوریقرارمیگیرد(.فرکالف)10:8913،

در ای ن خصوص باید گفت تحلیل گفتمان انتقادی صرفاً به بررسی ساختار زبان توجه
هاییبرایمعناپردازیازمتنارائهمیکنندنیزمورد


ندارد،بلکهافرادونهادهاییراکهشیوه
بررسی قرار میدهد؛ بر این اساس ،در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ،گفتمان کاوی،
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تجزیهوتحلیل ساختارها و معناهایی که بار ایدئولوژیک دارند ،مورد توجه قرار میگیرند.

(مکاریک)820:8911،
فرکالفبهتفکیکوتمیزسهجنبهیامرحله،باهدفتحلیلگفتمانانتقادیمیپردازدو

گونهدرتوالیهممیآورد:


اینسهجنبهرااین
توصیف:ازنظرفرکالفاینمرحلهباویژگیهایصوریمتنارتباطدارد؛

8ـ
ایمیباشدکهبهارتباطمیانمتنوتعاملتوجهدارد.

6ـتفسیر:مرحله
9ـ تبیین :مرحلهای است که تصویر کشنده میان تعامل و بافت فرهنگی میباشد( .اینکه
چگونهفرایندهایتولیدوتفسیرتحتتأثیراجتماعقراردارند)(آقاگلزادهوغیاثیان:8912،

)26-9
با توجه به آنچه بیان شد میتوان این نتیجه را استنباط کرد که متن در تحلیل گفتمان
گیرد؛برایناساسنمیتوانآنراعامل


عنواننتیجهومحصولادبیاتموردتوجهقرارمی

به
بهوجودآورندهبهحساب آورد.برایناساس،ازآنجاکهادبیاتبهعنوانیکحقیقتماندگار،

کند؛گفتمانانتقادیبراینامرتأکیدمیکند

ترینویژگیهایفرهنگیوسیاسیرابیانمی


مهم
کهشیوههایگفتمانادیبوشاعر،انعکاسیازجهانزیستویجهاناجتماعیوهویتش

بوده و هرگز نسبت به مسائلی اجتماعی پیرامونش خنثی نیست ،بلکه نقشی فعال در تغییر
شرایطاجتماعیرابازبانعاطفیواحساسیدارد(.یورگنسنوفیلیپس)8913،
اینمقالهبرآناستکهباتکیهبرنظریۀگفتمانانتقادیفرکالفبهبررسیاشعارابتهاج
بپردازدووجوهمختلفتحلیلگفتمانیدراشعاراینشاعررابازشناسد.

5ـ تحلیل انتقادی اشعار ابتهاج بر مبنای نظریه فرکالف
 1-5مرحلۀ توصیف
مقصودازسطحتوصیف،معرفتمتنمنظور،درچارچوببافتمتنوکشفربطمنطقی
استوارمیانواژگانومعنادرآنمتنمیباشد.برایناساس،پژوهشحاضر،درتحلیلگفتمان
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انتقادیاشعارابتهاج،بهویژگیهایشاخص واژگانی ودستوری،برمبنای سؤاالتفرکالف
پرداختهاست.

 1-1-5الیۀ واژگانی
واژههااینتواناییرادارندتامعنایخودراازگفتمانیبهگفتمانیدیگرتغییردهندودر
هرگفتمان،بهمعناییتازهومتفاوتبراساسمعیارهاومبانیگفتمانشناسیویژۀخوددست

دنیزواژههایمختلفمیتوانند«معنایواحد»داشته

یابند«،بههمیننحودریکگفتمانواح
باشند ،که در حقیقت پیششرط اصلی برای معنادار بودن هر عنصر (واژه) ،تعبیر یا گزاره
)زبانشناسان،رابطۀمیانلفظومعناراهمانندارتباط

محسوبمیشود(».مکدانل881:8910،
کنند؛همانطور کهاختالل درجسم،منجربهاختالل درروح

میانجسم وروح تعریفمی
شود؛ضعفواختالللفظنیز،اختاللمعنیرادرپیخواهدداشت(.زرینکوب:8928،


می
)براساسآنچهبیانشددرادامهبهمهمترینشاخصههایواژگاندرتصاویرمستقلشعری

18
ابتهاجمیپردازیم:


 1-1-1-5واژگانی با بسامد «تضاد»
منقدینمعتقدندتکرارواژگانمتضاد،عادتاًداللتبراوضاعآشفتهونابرابرحاکمبرجامعه
دارد.برایناساس،ازبارزترینشاخصههایتضاددرتصاویرمستقلشعرابتهاجایناستکه
شاعر،دربرابرهرصفتیکهبراینظامحاکمبرجامعهبیانکرده،صفاتخودرانیزبهمنظور

وصف حال خویش ،در تصاویری مستقل به تصویر میکشد .این تضاد ،سبب پیدایش
ایدئولوژیمعناداریمیانواژگانواوضاعزمانهشاعرشدهاست،برایمثال:
دیرگاهیستکهمندردلاینشامسیاه 
پشتاینپنجرهبیداروخموش
بهراه 
امچشم 


مانده
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همهچشموهمهگوش
گدالویزکهمیآیدنرم...

مستآنبان
(ابتهاج)82:8996،
در تصاویر مستقل شعری شعر سایه «شب» بسیار به کار رفته است ،بهطوریکه میتوان
گفتاینواژه،ازنظرکاربردسمبلیک،درصدرنمادهایموجوددرتصاویرشعریسایهقرار
دارد .واژۀ«شب» در شعر وی ،نمادی برای بیان خفقان ،ظلم و ستم ،بیعدالتی ،غفلت و
بیخبری است و همراهی این واژه با صفتهایی چون :تاریک ،سیاه ،تنگ ،عبوس و ،...این

دیدهوخفقانزدۀ


کند.درشعرزیرنیزدخمه،نمادسرزمینستم

وحشتوهراسراتشدیدمی
شاعر است که شاعر جانش را فدا میکند تا «خورشید» آزادی و پیروزی که در تصویر
حاصلشدهدرتضادیمعناییباواژۀ«شب»قراردارد،بهآنسرزمینبتابد:
تنمافتادهخونینزیراینآوارشباما
دریزیندخمهسویخانۀخورشیدبگشادم
(ابتهاج)666:8911،
همچنین اندوه در مقابل شادی ،سروری و سلطۀ ناالیقان و در مقابل حاشیهنشینی افراد
هایتضادبرایبرجستهسازیمعانیمتضاددر


ستهوالیقونیزرفاهدرمقابلفقرازاسلوب
شای
تصاویرمستقلشعریسایهاست.

 2-1-1-5واژگانی با بسامد «غم و تحسّر»
عدالتی،بیرحمی


آور،بی

دهندۀفضایخفقان
اینواژگان،عالوهبربیاناندوهوتحسّر،نشان
و ظلمی میباشد که بر جامعه حاکم شده است .سایه گاهی از جامعۀ سرد و بیروح و
ماللآوری که در آن زندگی میکند ،داد سخن برمیآورد .در اشعار وی «چمن زرد» نماد

ترمیشود.


روزویران

دیدهاستکهبانابودیمبارزانوقهرمانانش،روزبه

ایآشفتهوستم

جامعه
باغبانهمنمادبزرگوزعیماینملتاستکهازغمآنغمگیناست:
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تورفتیورویچمنزردشد
سبزههایپریشانبهمنبگو
اندوه 
(ابتهاج)661:8911،
واژگانیمانندزرد،اندوه،پریشانو...همگیبازتابدهندۀجامعهایستکههیچحرکتو

جنبشی در آن حس نمیشود .تصاویر حاصلۀ از این واژگان ،ترسیمکنندۀ جامعهای ستمدیده
استکهامیدیبهرهاییازاینوضعیتنداردوحتیکوچکترینفروغیازخورشید(آزادی)

بر این سرزمین نتابیده است( .ابتهاج )821 :8920 ،در سایر اشعار سایه نیز با این واژگان و
هایسرشارازحسرت،دریغواندوهمواجهمیباشیم:

ترکیب
کسیبهدرنمیزند

سرایبیکسی

درین



ماپرندهپرنمیزند

بهدشتپرمالل
چراغبرنمیکند

یکیزشبگرفتگان
درسحرنمیزند

کسیبهکوچهسارشب
نشستهامدرانتظاراینغباربیسوار

کزچنینشبیسپیدهسرنمیزند

دریغ
(ابتهاج)13:8911،
خصشده دارند ،تصاویر حاصله از این
عالوه بر بار سمبلیکی که هر یک از واژگان مش 
انگیزجامعهایهستندکهشاعراززیستندر


واژگاننیز،همگیبیانگرفضایسستورخوت
آن رنج میبرد .پر نزدن پرنده در دشت پرمالل شاعر ،تصویری نمادین است از اینکه هیچ
حرکتوجنبشیدرجامعهنیستودربیتدومنشانمیدهدکههیچمصلحینیستتاعلیه

وضعموجوددادسخنبرآورد.دربیتسومنیز«،سرنزدنسپیدهازسحر»،تصویریاستاز
دواماستبدادوعدمدگرگونیدراستبدادموجوداست.
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 2-1-5جنبۀ رسمی یا عامیانه داشتن واژگان
واژگاندرشعرابزارومواداولیهدرعینیکردنوبروزاندیشهوعاطفهاست.واژگاندر
شعر داللت های معنای زیادی می یابند و حوزۀ معنایی شعر را گسترش میدهند .واژه
کنش هایفراوانیدرشعردارد.ازجمله:کنشتصویری،آوایی،معنایی،عاطفی،تداعیو...
هرچند یک واژه بهتنهایی میتواند چنین کنش هایی داشته باشد امّا در همنشینی با واژگان
شود .عواملزیادیدرگزینشواژگانشعرنقشدارندکهبرخی
دیگراینکنشهاتقویتمی 
ازآنهابیرونزبانیاست؛مانند«:شخصیتفردیشاعربه ویژهحاالتروحیوی،مخاطبان
شعر ،سنّت میراث ادبی ،گذشته تاریخی ،محیط شاعر و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان».
(پورنامداریان)96:8910،
با توجه به اینکه هدف شاعر در بیشتر اشعارش ،نقد اوضاع حاکم ،تحوالت سیاسی و
اجتماعی و مصائب و مشکالت مردم سرزمینش است ،موقعیت کالم در بیشتر اشعاری که
سمت و سویی انتقادی دارند ،رسمی بودن زبان و واژگان را اقتضا میکند .بنابراین یکی از
ترینجنبههایگفتماندراشعارابتهاج،استفادهاززبانرسمیاست.براینمونه:


مهم
بنگردرایندریایکور
چشمهراخترچراغزورقیاست
دریغاشبروان!کزنیمهراه


ای
میکشدافسونشبدرخوابشان...

(ابتهاج)91:8920،
تصویردریادرشعراوباتوجهبهدوویژگی«خروشندگی»و«آرامش»،بازبانیکهصالبت
واستواریرابههمراهداردارائهشدهاست.
ارغوان،پنجۀخونینزمین!
دامنصبحبگیر
وزسوارانخرامندۀخورشیدبپرس
فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره دوازدهم  شماره   04زمستان 0044

  04گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج ...

کیبرایندرۀغممیگذرد...

(ابتهاج)811:8911،
همانطور که فرکالف میگوید« :رسمی بودن موقعیت ،اقتضا میکند روابط اجتماعی نیز

رسمیباشدواینامردرواژگان(ودیگرحوزهها)آشکاراست(».فرکالف)810:8913،
ارتباطصاحبانقدرتبامردم،گفتمانفرهنگیراشکلمیدهدوکالمعامیانهبررابطۀ

همبستگیبینادیبومخاطبداللتدارد.ازاینمنظربیشترتصاویرموجوددراشعارابتهاج،
شدهیکدستاستوایننتیجۀممارستمستمروبیوقفهدریافتن

ازحیث زبانبهکارگرفته
زبانخاصّشعریاستوزبانآرکائیکونویاشعارویبهخاطرپیوندمحکمیاستکهاو
باادبیاتکالسیکداشتهاست:
بنشینیموبیندیشیم!
اینهمهباهمبیگانه

اینهمهدوریوبیزاری

بهکجاآیاخواهیمرسیدآخر؟
وچهخواهدآمدبرسرماباایندلهایپراکنده؟

جنگلیبودیم
شاخهدرشاخههمهآغوش
ریشهدرریشههمهپیوند
وینک،انبوهدرختانیتنهاییم.
(ابتهاج)13:8920،
در شعر ابتهاج در بسیاری از مواقع تصاویر حاصل از زبان سنّتی شعر ایرانی مانند
شب و  سرو معانی پیشین خود را از دست می دهند و معنای نوینی مییابند .مثالً شب که
درشعرعرفانیکالسیکایرانبهزمانسلوکوپیشرفتوحاالتخوشروحانیداللت
دارد ،معنای معکوسی می یابد و به زمان ناخوشی و تیرگی داللت میکند .به همین
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ترتیبمفهومسروکهبهسالکآزاد هوبریدهازتعلّقاتدنیویداللتداردبهانسانانقالبی
اشارتمیکند.

 3-1-5جنبۀ استعاری واژگان
جنبۀاستعاریواژگانازمهمترینالیههایموردبررسیدرنظریۀفرکالفاستکهنقشی

مهم در بیان و تبیین وضعیت فرهنگی و سیاسی جامعه دارد؛ به بیانی دیگر از مهمترین
صورتهایخیالیکهدرخلقتصاویرنوتأثیریبسزادارد،استعارهاستکهبرخیآنرااساس

استازآنکه
استعارهعبارت 

کالمشاعرانهدانستهاند.اهلادباستعارهراچنینتعریفکردهاند«:
یکیازدوطرفتشبیهراذکروطرفدیگرراارادهکردهباشند.استعارهدرلغتمصدّر باب
استفعالاستیعنیعاریهخواستنلغتیرابهجایلغتدیگری(».شمیسا)811:8913،

« پوشیدهگوییگاهبهخاطریکضرورتاخالقیوفرهنگیوگاهیکضرورتسیاسی
کهاخالقاجتماعیایجابکندیاناگزیرازگفتنناگفتنیهاباشیم،استعاره

است؛بهویژهآنگاه

کندکهگوینده،مقصودخویشراپوشاندهوبهصورتضمنیبیانکند».


راهممی
اینامکانراف
(فتوحی.)993:8938،
ابتهاج برای پویایی تصاویر شعر در بسیاری از موارد ،امور معقول و ذهنی را به اموری
زندوامرذهنیرادرهیأتامریعینیمینماید.یعنیدراغلبموارد،

حسّیوعینیپیوندمی
عناصر تشبیهواستعارههایاو ،عناصریملموسومحسوساست .نمایاندنامریذهنی در
هیأتامریحسّی،یکیازعواملمهمِّپویاییوتحرّکتصاویروفضایشعراستودرقصاید
ابتهاجنمونه هایفراواندارد.براینمونهبهتصاویرحاصلدراینشعرازابتهاجتوجّهشودکه

شا عرچگونهباخلقفضاییاستعاریوپیوندشاعرانهمیانامورذهنیومعقولبهاموریعینی
وحسی،تصاویرشعریخودراارائهمیدهد:

صبرکنایدلپرغصّهدراینفتنهوشور
گرچهازقصّۀمامیترکدسنگصبور
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ازجهانهیچندیدیموعبثعمرگذشت
ایدریغاکهزگهوارهرسیدیمبهگور

(ابتهاج)812:8912،
نگاهشاعربهواژه،متفاوتبانگاهسخنگویعادیاست.سارتراینموضوعرااینگونهبیان
گونهحسمیکندکه


اندازد،آنهاراهمان

سخنگویعادیکلماتراازدرونبهکارمی
میکند«:

تنخودراوسخنگوبههستیآنوقوفندارد،امّاشاعراززبانبیروناست،کلماتراوارونه
میبیند؛گوییکهازجبرزندگیبشرآزاداستوچونبهسویآدمیانبازآیدنخستباکالم

کندکهبامانعی.بهجایآنکهاشیارانخستازطریقنامشانبشناسدگوییکه

چنانبرخوردمی
در آغاز بیواسطه الفاظ تماسی خاموش با اشیاء مییابد( ».سارتر )28 :8911 ،بر این اساس،
کندوسببمیشودشاعردرفرایندی

استعاره،زمینۀبیانمقصودشاعررادرهمهحالفراهممی
خارجازعاداتمألوف،بهفراخوانیپدیدههایپیرامونیدراشعارخویشبپردازد:

سایهدرپایتوچونموجچهخوشزارگریست

کهسرسبزتوخوشباشد،کناراتوبمان
(همان)12:
ابتهاجسعیداشتهاستازطریقخلقاستعارههایگوناگوندرتصاویراشعارتوجهشنونده

رابهموضوعجلبکند،باعثشوروهیجانوانگیزهدرشخصمیشودواورابهپذیرش
میدارد(».فتوحی)993:8938،ویدراشعار
عقیدهیاانجامعملییابهواکنشدربارهچیزیوا 

ریزیتصاویریاستبرخاستهازعناصروپدیدههایموجوددرطبیعت:


خوددرصددپی
نسیمزلفتوتانگذردبهگلشندل
کجانهالامیدمبهبارمیآید

(ابتهاج)20:8912،
ابتهاجنیزسعیداردازعناصرواشیایپیرامونیدرجهتخلقاستعارهدرتصاویرنوبهره
جوید .در اینگونه تصویرسازی ها ،ابتهاج همه متعلّقات جسمی و ذهنی خود از قبیل :شعر،
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خویوخصلت،افکارواندیشهواعضایبدنرابهعناصرگوناگونیتشبیهکردهکهاغلببا
تفاخر همراه است .مشبهٌبههای بهکاررفته در این نوع تشبیه شامل جانداران ،عناصر طبیعی،
اشیاءو...است.
زسیلاشکمنایخوابمنندیدههنوز
چهبستریتوکهدریاکناررامانی
(همان)91:
طورکهپیشترنیزاشارهکردیمازنظرمنتقدینجدید،سعیشاعراننوگرادرخلق


همان
تصاویربکروتازه،تاحلولشاعردراشیا،پیشرفتهاست.
داد،بهطورصریحمقصود

ازآنجاکهشرایطفرهنگیوسیاسی زمانهابتهاج،بهاو اجازهنمی
ایرافراهمکردهاستکهویبهصورتپوشیدهو


خودرابیاننماید؛استفادهازاستعاره،زمینه
غیرمستقیم ،مقصود خویش را به جامعه عرضه نماید .از منظری دیگر میتوان گفت قلمـرو
اینگـونـه از تصاویر (تصاویر عمق) ،کاربـست ظرفیتهای مجـازی زبان میباشد کـه

هاییمثلنماد،تمثیلرمزی،

تصاویریعمیقوژرفرادرخودجایمیدهند«صناعاتوآرایه

حسآمیزی ،پارادوکس ،اسطوره ،تلمیحات اساطیری و ...شگردهای تصویرپردازی ادراکات

ژرفوعمیقاند(».فتوحیرودمعجنی)21:8912،واینفرآیندیعنیخلقتصاویریکهازآنها


باعنوانتصاویراعماقیادمیشود.
برایناساسمیتوانادّعاکردتصویرعمق،نقطـۀمقابلتصویرسطحمیباشد؛تصـویری

ورزیهای عمیق شاعرش ،تکاپـو و تالش ذهنی

مبهم و اصوالً پیچیده کـه به علّت خیال
طلبدودرکاینگونهازتصویرها،لذّتهایخاصِّخـودرابرایخوانندهبه


دوچندانیرامی
همراهخواهدداشت.دراینگونهتصاویر«،شاعرباکمکاحساسوتخیّلخـود،اشیاراچنان

میبیند که خود میخواهد و در ذهن خویش مجسّم کرده است ،نه چنانکه هستند( ».صفا،
،8923ج)126:1اینتصاویرعمدتاًازسطحادراکاتحسّیفراتررفتهوخـوانندهدرمواجهه
بااینتصاویـرعمیق،برایآنها،مصادیـقخارجینمییابد؛زیرااینتصاویراصوالًباحواس
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گانهقابل درکنیستند.اودراینمیان،تنهاباسپردنایـنتصویرهابهعالمخیالوعاطفـه


پنج
قبولیازآنهامیرسد.

بـهدرکقابل
ازمنظریدیگر،تصاویرعمیقرابایددرقلمرو«تخیّلثانویّه»(هاوکس)19-2:8911،و
روابطی عاطفی همچون «همدلی ،یگانگی و حلول» (فتوحی رودمعجنی )10 :8912 ،ارزیابی
نمود .ازجملۀ این تصاویر در شعر معاصر را میتوان با گزینشهایی عامدانه از تصاویری با
عاطفینهفتهدرآنها،بایدبرایدرکبهتر،

سطوحمختلفیادکردکهبستهبهدرجۀتخیّلوبار
ازمرحلۀحسگذشتوبهقلمروفراحسودنیایخیاالترسید:
زمانهقرعۀنومیزندبهنامشما

خوشاشماکهجهانمیرودبهکامشما

درینهواچهنفسهاپرآتشستوخونست

کهبویعوددلماستدرمشامشما
تنورسینۀسوزانمابهیادآرید
کزآتشدلماپختهگشتخامشما
فروغگوهریازگنجخانۀدلماست
چراغصبحکهبرمیدمدزبامشما

زصدقآینهکردارصبحخیزانبود

کهنقشطلعتخورشیدیافتشامشما
زمانبهدستشمامیدهدزماممراد

ازآنکههستبهدستخردزمامشما
همایاوجسعادتکهمیگریختزخاک
شدازامانزمیندانهچیندامشما

بهزیررانطلبزینکنیداسبمراد
کهچونسمندزمینشدسپهررامشما
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گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج 00 ...

بهشعرسایهدرآنبزمگاهآزادی
طربکنیدکهپرنوشبادجامشما
(ابتهاج)88:8912،
در ابیات فوق از ابتهاج ،تصاویری چون «تنور سینه» و «گنج خانۀ دل» ،هرچند تکاپوی
باشد،معالوصف

کندوبرایخیلیازاذهانقابلپذیرشوتصوّرمی

ذهنیچندانیرامطالبهنمی
بازهممستلزمکاربردسطوحیازتخیّلمیباشد؛بهخصوصیزمانیکهشاعربحث«پختهشدن
رادرقلمرواسنادمجازی،بیانمیکند.

خام»
یا:
بسترم
صدفخالییکتنهاییاست
وتوچونمروارید
گردنآویزکساندگری...

(ابتهاج.)806:8911،
درشعرفوق،شایددرنگاهنخست،تشبیهبستربهصدفخالی،یکتشبیهسادهباشد؛امّا
دراینتصویر،باطیفمختلفیازبارعاطفیمواجهمیباشیمکهلذّتیبیشازیکتشبیهحسّی
مایههای خیالی و
را به خواننده منتقل میکند .این لذّت دوچندان میشود وقتیکه شاعر ،بن 
عاطفیبیشتریرادرکالبدتصویرتعبیهمیکند.


 4-1-5الیۀ دستوری (نحوی)
افزونبرسطحواژگانی،ساختارهایدستورینیزدرسخنایدئولوژیکاهمیتیخاصدارد.
ایدئولوژیخودرابرروابطنحویکلماتتحمیلمیکندونوعیخاصازساختاررابرمی-
گزیندکهآشکاروصریحنیست.اینصورتهاینحویدرگفتمانهایمختلفایدئولوژیک،
کاربردهایمختلفبامقاصدیمتفاوتدارند(.فتوحی)911:8938،یکیازمهمترینالیههای
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موردبررسیتحلیلگفتمانانتقادیبراساسنظریۀفرکالف،جنبۀدستوریاستکهبهشیوه-
های مختلف تحلیل میگردد .در این بخش به بررسی جمالت «پرسشی و ندایی» و کاربرد
بهعنوانبارزترینویژگیهایسبکیدستوریپرداختهمیشود.
«ضمیر» 

 1-4-1-5بازنمایی اسلوب ندا
بهخصوصدرزبانروزمره ـبه
جمالتطلبیدرهرزبانیازپرکاربردترینانواعجمالت ـ 
روند.یکیازانواعاینجملهها،ندااستکهـبنابرآنچهدرکتببالغتکالسیکآمده


شمارمی
اطباست.امااینگونهطلبیگاهازمعنیاصلیخودخارج

ـدراصلبهمعنیطلباقبالمخ
شدهو با توجه بهبافتو سیاق،برمعانیدیگری داللتمیکند .اسلوبندابهعنوان یکیاز
ارزشهایرابطهدرنظریهفرکالفنقشیمهمدربیاندیدگاهومقصودادیبدارد؛(فرکالف،
کارگیرینداجلبتوجهمخاطببهامریمهماست:

ترینانگیزههایبه


)زیراازمهم
810:8913
خونابهگشتدیدهکارونوزندهرود

ایپیکآشنابرسازساحلارس
صبرپیمبراهامآخرتمامشد

ایآیتامیدبهفریادمنبرس
(ابتهاج)12:8912،
میباشدوآنزمانیاستکههدف
دربیشتراشعارابتهاج،هدفازنداوجهبالغی«اغراء» 
متکلّمازمناداقراردادنمخاطب،برانگیختنوتشویقاوباشد،مثالً:
ارغوان،پنجۀخونینزمین!
دامنصبحبگیر
وزسوارانخرامندۀخورشیدبپرس
کیبرایندرۀغممیگذرد...

(ابتهاج)811:8911،
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گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج 04 ...

دراشعارابتهاج،گاهیهدفازنداقراردادنچیزییاشخصی«،بیانتحسّر»ازموضوعی
میباشد:

بسدیرماندیاینفسصبح
کاینتشنهکامچشمۀخورشید
درآرزویلعلشدنمرد...
(ابتهاج)12:8920،
بیشترنداهادراشعارابتهاج،درراستایحکایتدردورنجانسانهاییاستکهازمصیبت

استبدادوخفقانبهستوهآمدهوسرنوشتشانازسرنوشتدیگرانجدانیست.سرنوشتوطن
داند.ازاینروهرزمانیکهغمبهسراغ

سرنوشتشاعراستوشاعردرداورادردخویشمی
شودواشکوخشمرادرهممیآمیزد.


آیدشاعرنیزبااوهمنالهمی

وطنمی
ستاره!/خورشیدتاریک!/اشکسیاهکهکشانهایگسسته!/آیینه


ایبی
ایجنگلایشب!/

دیرینه زنگار بسته .../ای جنگل ای غم! /چنگی هزار آوای بارانهای ماتم! /در سایه افکند
کدامینناربنریخت/خونازگلویمرغعاشق؟
(همان)22:

 2-4-1-5بازنمایی جمالت پرسشی
استفهام حقیقی یکی از انواع انشاءطلبی است که بهمنظور دریافت فهم حقیقت انجام
آیدکهاستفهامبهنیتاغراضفرعینیزطرحمیشود؛یعنیمنظور


گیرد؛امابسیارپیشمی

می
پرسشگرفهممطلبیکهنمیداند،نیست.دقیقاًبههمینجهتاستکهبهکاربردناستفهامدر

العارفنامداردویکیازموضوعاتبحثبرانگیزعلمبالغتاست.


هایفرعی،تجاهل

غرض
البتهبعضیآنرافنّمعانیوبرخیدیگرآنرادرفنّبدیعمیگنجانند.
هاازمهمترینپرسشهاییاستکهدرالیۀدستوری


درنظریۀفرکالف،پرسشیبودنجمله
ایبالغیاستکهازپرکاربردتریناسلوبهایانشاییبودهواز


شود.استفهام،آرایه

بررسیمی
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مهمترین انگیزههای آن ،تأکید بسیار برای به تفکر واداشتن مخاطب و تعمّق بخشیدن به

خوانندهوبیانحسرتواندوهشاعراست،برایمثالابیاتزیررادرنظربگیرید:
چهغریبانهتوبایادوطنمینالی
منچهگویمکهغریباستدلمدروطنم
همهمرغانهمآوازپراکندهشدند
آهازینبادبالخیزکهزددرچمنم
(همان)839:
معنایحقیقیاستفهام،فهمامرمجهولاست،ولیدرگفتمانهاباتوجهبهمقصودادیباز

معنایحقیقیبهمعنایمجازیواهدافبالغیتغییرمیکند.براینمونهدربیتزیرشاعربا

وعوپدیدهای

مطرحکردنجملهایپرسشی،فغانوحسرتواهتماممخاطببهاهمیتموض

خاصرامدنظردارد:
ایجنگلایانبوهاندوهاندیرین
آنجاچهآمدبرسرآنسروآزاد؟
(ابتهاج)10:8920،
درواقعهدفابتهاجازبهکارگیریاسلوباستفهامدرمعنایمجازیبهتفکرواداشتنمردم

درمورداوضاعفرهنگیوسیاسیزمانه،عاقبتاموروایجادزمینۀازبینبردنآشفتگیهاو
حاکمکردناندیشهانتقادیدرجامعهبهشمارمیرود.

 3-4-1-5بهکارگیری «ضمیر»
ترینپرسشهاینظریۀفرکالفایناستکه:آیاازضمیرهایماوشمااستفاده


یکیازمهم
شدهوهدفازبهکارگیریآنهاچهبودهاست؟درسبکشناسیازدوگونهسبکشخصیو

گروهییادمیشود.مباحثشخصیچندانبهقلمروگفتمانجمعیمرتبطنیست(.نجفیو
پروین)12:8931،
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بنا بر نظر مشهور ،گفتمان ،نمیتواند مقولهای شخصی باشد ،اما سبک عمومی ،محصول
گفتمان و متأثر از جامعه و بافت زندگی جمعی است .نویسندگان و شاعرانی که درون یک
گفتمان مسلّط و یک ایدئولوژی زندگی میکنند ،زیر سیطرۀ گفتمان عمومی قرار دارند.
(فتوحی)812:8938،
یابیمویدراغلباشعارخود،ضمیرمتکلموحده


برایناساسبابررسیاشعارابتهاجدرمی
رابرایبیانحالخودوضمیرخطابجمعرابرایظالمان،خائنانونابکارانبهکارمیگیرد:
تنمافتادهخونینزیراینآوارشبامّا
دریزیندخمهسویخانۀخورشیدبگشادم
(ابتهاج)666:8911،
همچنین:
نشستهامدرانتظاراینغباربیسوار

دریغکزچنینشبیسپیدهسرنمیزند

(همان)13:
استفاده از ضمیر متکلموحده بر این داللت دارد که افراد ،مشخص و محدود هستند و
استفادهازضمیرمخاطبجمعبربیشماربودنظالماندرجامعهوسلطۀآنهاداللتدارد:

بگردید،بگردید،درینخانهبگردید
درینخانهغریبند،غریبانهبگردید
یکیمرغچمنبودکهجفتدلمنبود
جهانالنۀاونیستپیالنهبگردید
(همان)12:
فرکالفمعتقداست«:درتحلیلگفتمانانتقادیموردیدیگریکهکوششبرایبسطو
اند،مفیدبهنظرمیرسدهنگامیاستکهضمیر


صورتضمنیطرحشده
گسترشروابطیکهبه
شما()youمورداستفادهقرارمیگیرد(.نجفیوپروین)11-12:8931،اینامردرارتباطات
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جمعی نیز مصداق دارد و آن هنگامی است که مخاطبان بالفعلو بالقوه بسیار فراوان وجود
دارندکههویتآنهابرایتولیدکنندهناشناختهاست(».ایزدی)832:8913،

 2-5الیۀ تفسیر
هاومتونمربوطبهآنهادارایتاریخهستندوبهمجموعههایتاریخیوابستههستند.


گفتمان
درتفسیر،بافتبینامتنیبهاین بستگیداردکهمتنرابهکداممجموعهمتعلقبدانیمودرنتیجه
چهچیزیرامیانمشارکانزمینهمشترکومفروضبخوانیم.پذیرشبافتبینامتنیمستلزماین
هاومتونازدریچهچشماندازتاریخینگریستهشود(.فرکالف 91:8913،ـ


استکهبهگفتمان
 )690ازآنجاکه در تحلیل گفتمان انتقادی بررسی ساختار متنی کافی نیست؛ بلکه از دیدگاه
فرامتنیتوتعاملآنبااجتماعبررسیمیشود،بنابرایندرسطحتفسیربهبررسیمتندرارتباط

فرضمیپردازدکهنقشاساسیدرتعیینوتبیینگفتماندارد(.نجفی

بامتوندیگربهعنوانپیش

وپروین)11:8931،

 1-2-5بینامتنیّت صریح
پرکاربردترین شیوه بینامتنیّت صریح در اشعار ابتهاج تضمین است .گستردهترین بخش
تضمینهایشاعرمربوطبهشعرحافظاست.تضمینازشعرحافظدرقالب«مصراع»و«نیممصراع»

هاصورتمیگیردوتضمینبیتبسیارنادراست:


ودربرخیمواردبااندکیتغییردرمصراع
نگاهمنزمیانتفرونمیآید

هزارنکتهباریکترزمواینجاست»

«
(ابتهاج)618:8911،
سایۀصدعمردراینقصهبهسررفتوهنوز
«ماجرایمنومعشوقمراپایاننیست»
(همان)681:
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شدهباتغییراندکیواردمتنمیشوند:


ایمواردنیز،عباراتتضمین

درپاره
همّتحافظبههمرهتوکهآخر
«دستبهکاریزدیکهغصهسرآید»
(همان)881:

 2-2-5بینامتنیّت غیرصریح
ابتهاجدربسیاریازمواردتعبیراتوکنایاتوواژگانیراازحافظومولویو...گرفتهو
بهپیشامتنآناشارهنکردهاست:
درابیاتومصراعهایزیر«برسرآنم»«،رگ چنگببرید»«،همایاوجسعادت»،ازحافظ

و«لبدمساز»و«بویجان»نتیجهرابطهبینامتنیبامولویاست:
بیا که بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میریم (همان« /)68 :رگ چنگ به برید که آن
زینپیشازپسوپیشزلفدوتا»(همان«/)69:بهدستشما

نغمهسرارفت»(همان«/)809:

میدهد زمام مراد» (همان« /)88 :همای اوج سعادت که میگریخت ز خاک (همان/)88 :

دممیشنویمبویجان»

کزنفستودم 
به

امبیلبدمسازچهسازم(همان«/)830:


بشکستهنی
«
(همان)862:
در پارهای موارد نیز ابتهاج مضامین شعر حافظ را بدون اشاره به پیشامتن و بهصورت
غیرصریحمضمونیدرشعرخودمیآورد:

آیدلبراکهدلمبیقرارتوست


باز
وینجانبرلبآمدهدرانتظارتوست.
(همان)890:
ایبهمنبعبینامتنیبهکارمیبرد.


گاهینیزاوتصاویریازشاعرانگذشتهرابدوناشاره
مانندشدن«عشق»به«نهنگ»درشعرسنتیکاربردداشتهاست.ترکیب«نهنگعشق»(خاقانی،
 )133:8916درشعرخاقانیبه چشممیخوردو عشق در شعرمولوی نیز(مولوی:8912،
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)180بهنهنگیمانندشدهاست.اینتصویردرنتیجۀرابطهبینامتنیباخاقانیومولویدرشعر
ابتهاجنیزآمدهاست:
خداوندادلیدریابهمنده
(ابتهاج)862:8911
«قدحالله»نیزکهتصویریپرکاربرددرشعرحافظاستوحافظدرچندینمورد(حافظ،
)116،811:8922آنرابهکاربردهاستدربیتزیرازابتهاجتکرارشدهاست:
آنکهآیینۀصبحوقدحاللهشکست

خاکشبدردهنسوسنآزادگرفت
(ابتهاج)39:8911،
بررسی اشعار ابتهاج نشان میدهد وی از رابطه بینامتنی گستردهای برخوردار است .رابطه
بینامتنیاوباحافظچنانگستردهاستکهبهحافظانهبودنشعراواشارهکردهاند.شفیعیکدکنی

شناسیوبوطیقایشعرابتهاجباحافظمینویسد«:شعرسایه،استمراربخشیاز


درنزدیکیجمال
فظاست.سایهدرعینبهرهوریخلّاقازبوطیقایحافظ،هموارهدرآنکوشیده

جمالشناسیحا

استکهآرزوهاوغمهایانسانمعاصرمارادرشعرخویشتصویرکند.برخالفتمامکسانیکه

شناسیشعرحافظ،بهتکرارسخناناوودیگرانپرداختهاند(.شفیعیکدکنی)26:8912،


باجمال

 3-5الیۀ تبیین
تحلیلگفتمانانتقادیازسطحتوصیفمتن،بهقلمروتبیینرابطۀمحتوایمتنبابیرونمتن
رودوبهدنبالکشفمناسباتزبانوقدرت،انگیزۀایدئولوژیکدرزبان،عواملجامعهشناسی


می
وروانشناسیاست( .فتوحی)812:8938،مرحلۀتبیین،بازتولیددومرحلۀتفسیروتوصیف
استکههدفازمرحلۀتبیین،توصیفگفتمانبهعنوانبخشیازیکفرآینداجتماعیاستو
نشانمیدهدچگونهساختارهایفرهنگی،گفتمانراتعیّنمیبخشد.بنابراین،تبیین،عبارتاست
ازدیدنگفتمانبهعنوانجزئیازروندمبارزهاجتماعیدرظرفمناسباتقدرت.
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بر این اسا س برخی از منتقدین معتقدند در شعر ابتهاج اثر چندانی از فلسفۀ زندگی و
خورد؛یعنیبهدرستیمعلومنیستکهآمالنهاییاوکجاستومدینۀ

سیاسیاوبهچشمنمی
روشنیدریافتمیشودکهاوازوضعیت


فاضلهوانسانکاملاوکداماست.امایکنکتهبه
کنونیرضایتنداردو«شب» واژۀکلیدیشعراوست.یکیازنمادهاییکهدرادبیاتمعاصر
طوریکهنیمابه«شاعرشب»معروفاست.براهنی


ماجایگاهیخاصدارد،واژۀشباست؛به
عصرجدیدرا،عصرشبنامیدهام،بهدلیل

نامدومیگوید«:

دورۀمعاصررا«عصرشب» 
می
لودهبودنش،بهدلیلپنهانیبودنجلوههایشوشبانه

ظلمانیبودنشوبهظلمیهمهجاگسترآ

بودنحرکاتوحکومت هایش،بهدلیلمخالفتشباروزوروشنیو...مناغلبشاعرانو

میدانم(».براهنی)812/8:8918،در
نویسندگاننیمقرنگذشتۀایرانرامتعلقبه«عصرشب» 

کهمیتوانگفتازنظرکاربردسمبلیک،

بهطوری
شعرسایهنیز«شب»بسیاربهکاررفتهاست ،
درصدرنمادهایاشعاراوقراردارد.واژۀ«شب»درشعرسایه،نمادیبرایبیانخفقان،ظلمو
خبریاستوهمراهیاینواژهباصفتهاییچون:تاریک،سیاه،


عدالتی،غفلتوبی

ستم،بی
کند.درمحیطیکههمهچیزرنگفریبو

تنگ،عبوسو،...اینوحشتوهراسراتشدیدم 
ی
نیرنگداردوحاکمجامعهکهبایدپیامآورروشنیوآزادیباشد،بهجانمردمافتادهاستو

جوانانراچونگل،پرپرمیکند؛ازسویدیگرشرایطیایجادشدهکهکسیجرئتشکایت

میتوانداینفضارابه
نداردوهراعتراضیمساویبامرگاست،چهواژهایبهتراز«شب» 

تصویربکشد؟!
دیگراینپنجرهبگشایکهمن
بهستوهآمدمازاینشبتنگ!
(ابتهاج)82:8996،
همچنین در بیت زیر «شب» نماد جامعهای آشفته و ستمدیده است که شاعر میخواهد
جویبارسحر(آزادیوعدالت)راازمیاناینسرزمینبگذارندوحیات وسرزندگیرابهاین
کویر(جامعه)بازگرداند:
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بازخواهیمگرداند
مسیرجویبارسحررا
کهمیگذرددورازکویرتاریکشبما...

(همان)19:
ازسوییدیگرشاعرتالشمیکندبارویکردینوستالژیکدرتوصیفوطن،معصومیتو
پاکیسرزمینمادریراکهبانگاهواندیشۀخالصویسازگارتراستترسیمنماید.اواکنوندر
هایپاکوآبادسرزمینمادریرابهیادمیآورد.


هاودشت

رنگیازجوی

بزرگسالیطرحکم
رومیشویمکهعناصراینتصویر


هاییروبه

هایسیاسیـاجتماعیسایهباتصویر

درغزل
وجودآوردهاندوتصویریسمبلیک

راتأثیرفضایاستبدادیوخفقاندورانزندگیشاعربه 
ایجادکردهاند.

فتنۀچشمتوچندانرهبیدادگرفت
کهشکیبدلمندامنفریادگرفت
آنکهآیینۀصبحوقدحاللهشکست

خاکشبدردهنسوسنآزادگرفت
منموشمعدلسوخته،یاربمددی

کهدگربارهشبآشفتهشدوبادگرفت
(ابتهاج)39:8911،
در بیت دوم عالوه بر اینکه «شب» و «سوسن آزاد» و «خاک در دهان گرفتن» ،معنای
سمبلیک (نمادین) دارند تصویر «خاک در دهان سوسن انداختن» نیز ،معنایی سمبلیک دارد.
«شب»کهسمبلجامعهاستبدادزدهوخفقانناشیازآناست ،خاکش دردهانآزادیطلبان
صراحتنمیگویدکهخفقاناست،درواقعآنرا


کند.سایهبه

خفهمی
انداختهشدهوآنهارا 
دهد.همانچیزیکهنیمابرآناعتقادداشتوپافشاریمیکرد.دراینبیت،کلمه


نشانمی
«سوسن»بسیارمناسببهکاررفتهاست«.سوسن»درادبیاتبهدهزبانداشتنمشهوراست.
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کهارتباطزیادیبامقولۀآزادیخواهیدارد،واژه«چراغ»

ازواژگانکلیدیدرشعرسایه 
معنامییابد.نمادگرایی

است«.چراغ»یکیازنمادهاییاستکهدرشعرسایه،همراهبا«شب»
چراغبهتابشنوربستگیدارد(.شوالیه)236/ 6:8911،ومعموالًنمادیکراهنمااست.در
زادیخواهان و مبارزانی است که شاعر از نابودی آن اظهار
برخی اشعار سایه ،چراغ نماد آ 
ناراحتیوتأسفمیکند(.ابتهاج)91:8920،درشعرزیرکهبرای«ناظمحکمت»،شاعرآزادۀ
ترک،سرودهشدهاست.چراغ،نمادناظمحکمتمبارزهراهآزادیاستکهبرای رهاییاز
راغ،هدایتگراست،حکومتهایاستبدادی(به

شبظلم،تالشمیکندوازآنجاکههمچونچ

تعبیرنمادینش:جغدها)تابتحملشراندارندواوراسرنگونمیکنند:

جغدهادرشبتبزدۀمیهنما

میفشانندبهخاک

هرکجاهستچراغیتابان...
(ابتهاج)20:8996،
صبحنمادروزآزادیوپیروزیاستوشاعرآرزوداردکهخورشید (آزادی)برایندرۀ
زده)بتابد؛درنتیجه،سراغآزادیراازسوارانخورشید(آزادیخواهان)


غم(جامعهآشفتهوغم
بایدگرفت:
ارغوان،پنجۀخونینزمین!
دامنصبحبگیر
وزسوارانخرامندۀخورشیدبپرس
کیبرایندرۀغممیگذرد...

(ابتهاج)811:8911،
صبرانهانتظارطلوعشرامیکشند:


دیدگانبی

زادیاستوستم
خورشیدیکهسمبلآ
بسدیرماندیاینفسصبح
کاینتشنهکامچشمۀخورشید
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درآرزویلعلشدنمرد...
(ابتهاج)12:8920،
خواهیمعرفیمیکند؛برایمثال


عنواننمادیدرارتباطباآزادیوآزادی

سایه،کبوتررابه
درشعر«شکسته»کبوتر نمادمبارزانیاستکه درراهآزادی،دردورنجبسیاریکشیدهاند.
(ابتهاج)63:8920،
درشعرزیرهم،کبوترنمادآزادیخواهانومبارزانیاستکهدرصبحآزادیکهغلغلهو

دیده)میپیچد،سرمستوشادانهستند:

شادیدرایندرۀغم(جامعهستم
کیبریندرۀغممیگذرد...

بامدادانکهکبوترها
برلبپنجرۀبازسحر،غلغلهمیآغازند...

(ابتهاج)811:8911،
بااین وجود وی در اشعار خود شاعری امیدوار است .این امید به دست نمیآید مگر با

استقامتوقیاموجانفشانی.درشعرابتهاجدربسیاریازمواقعمفاهیمسنتیشعرایرانیمانند

دهندومعناینوینیمییابند.مثالًشبکهدر


شبوسرومعانیپیشینخودراازدستمی
شعرعرفانیکالسیکایرانبهزمانسلوکوپیشرفتوحاالتخوشروحانیداللتدارد،
معنای معکوسی مییابد و به زمان ناخوشی و تیرگی داللت میکند .گاهی هم فانوس ،نماد
تکهدرشبظلموخفقان،بیمنابودیآنمیرود:

بیداریوامیدیاس
بازطوفانشباست
هولبرپنجرهمیکوبدمشت...

باد،فانوسمراخواهدکشت.
(ابتهاج)20:8920،
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 6ـ نتیجه
ابتهاجازشعرایمعاصراستکهباگفتمانخاصخود،تحوّلیژرفدرشعرفارسیبه
وجود آورد .بررسی گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری این شاعر ،نتایج ذیل را در
سطوحومراحلمختلفتحلیلگفتمانانتقادیبهدستمیدهد:

هایواژههایدراشعارابتهاجباتوجهبهمفهوم


ترینویژگی

درمرحلۀتوصیف،ازمهم
8ـ 
اموقابلفهمبودنآن

کالم،تغییرواژههاست.اینتناسبمعناییوسبکیمیانواژههابرانسج

کند،بنابراینپیامهاباانتخاب


افزایدوازآنجاکهفضایحاکمبرجامعه،گفتمانراتعیینمی
می
واژههای رسمی و پرهیز از عوامزدگی در قالب پوشیدهگویی و انتخاب زبان مجازی بهجای

زبانحقیقیواستفادهازاستعاره،بهمخاطبالقاشدهاست.درجنبۀدستورینیزشاعربیشتر
ازجمالتانشایی(نداواستفهام)برایبیانمقصودخوداستفادهنمودهاست؛زیراندادرجلب
مخاطب برای امر مهمی که از آن غافل شده است ،نقشی اساسی دارد .همچنین استفهام با
ارد.بیشترواژههای

واداشتنمردمبهتفکربیشتردربارۀاوضاعحاکمبرجامعهنقشاساسید
ایاستتمامنماازاوضاعسیاسی

اشعاراینشاعرداللتبرتحسّر،تضادواندوهداردکهآیینه
و اجتماعی دوران زیست شاعر .بر اساس آنچه بیان شد میتوان گفت واژه ها ،از مهمترین
شاخصههاییاست که دراشعار ابتهاج ،نقشیاساسی درارائه تصاویرمستقل داردازسویی
بامعناوتصاویرارائهشده،سببپیدایشرویکردیایدئولوژیکومعنادار

دیگر،تناسبواژهها

در اشعار ابتهاج شده است؛ بر این اساس میتوان مشاهده کرد در اشعار ابتهاج ،مطابق با
موقعیتفرهنگی،ساختارومعنایواژههادرتناسبینظاممندباتصاویر،تغییریافتهوبهرشد

فهمبودنآنعلیرغمغلبۀمشخصۀرسمیبودن،


وقابل
رسد.عالوهبراین،سادگیواژهها


می
درکوارتباطباتصاویرخلقشدهرابرایهمگانمیسّرمیسازدکهاینتوانایی،نشانۀتسلّط

ابتهاج درسبکبیانوگفتماندارد
توانگفتکهاشعارابتهاجبهصورت

6ـدرمرحلۀتفسیروبااستفادهازعنصربینامتنیّتمی
مستقیموغیرمستقیممتأثرازادبیاتکالسیکفارسیاستوشاعرباگفتمانیبینامتنی(صریح
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و غیرصریح) ،و متأثر از شاعرانی چون حافظ و مولوی به طرح مسائل مختلف سیاسی و
اجتماعیپرداختهاست.
هاوظلمهای


عنوانبازتولیددومرحلۀقبل،شاعربهتبیینآشفتگی

درمرحلۀتبیینبه
9ـ 
جامعهپرداختهاست.برایناساسبسیاریازآواها،واژهها،افعال،وجوهفعلی،روابطمعنایی،
بندیبندهاوجملهها،انسجاموشکلصوریو...دراشعارابتهاجدارایبسامدوبار


عبارت
گفتمانی هستند .بهطورکلی گفتمانهای قابلبرداشت از اشعار مورد بررسی را ،میتوان به
گفتمانهای خودآگاه و ناخودآگاه ،مشتمل بر گفتمانهای ایدئولوژیکی ،فلسفی ،سیاسی و

هویتی تقسیم کرد که همۀ آنها با شخصیت ،زندگانی و جامعۀ شاعر و شرایط حاکم بر آن
ارتباطیتنگاتنگدارند.
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Critical discourse in independent images

of Ebtehaj's poetry based on the characteristics
of Norman Fairclough
Leila Kobari Ghotbi1
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Abstract
Critical discourse is a theoretical linguistics and critiques whose principles and
components are issues of power and are characterized by different discourses with
specific characteristics that address and examine the two aspects of the form and
meaning of the text. Descriptive-analytical We have evaluated and analyzed critical
discourse in independent poetic images of Ebtehaj based on the view of Norman
Fairclough. The results of this researcher are at the level of description, use of
language, use of rhetorical aspects and secondary meanings of call and interrogation
and dominance of vocabulary which indicates protest, conflict, sorrow and
compassion. It is prominent in Ebtehaj's poems. At the level of interpretation and
from the perspective of intertextuality, Ebtehaj's poems in the form of explicit and
implicit intertextuality are influenced by classical poets (especially Hafez and Rumi).
At the level of explanation, one can also achieve the hegemony of the idea of protest
and emphasis on change and otherness in Ebtehaj's poems .
Keywords: Critical Discourse, Image, Description, Interpretation, Explanation,
Ebtehaj
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