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 13/7/3111تاریخ پذیرش:     31/7/3117تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
ویکرد نورمن فرکالف بررسیی  گفتمان با ر تحلیل انتقاديرا به مدد  مانلیپژوهش حاضر شعر روایی 

کند و ایدئولوژي نیما و جامعه را در قبال هویت اجتمیایی ببقیار روشینفکر و محیروم جامعیه      می
ایین   سیازي ههویت اجتمایی کنشگران روایت در گفتگوهیا  حیحن   هسازد. از این رو مسئلروشن می
بازنمایی از اییدئولوژي و  یالی ت خدو شخصی و مانلیه قرار خواهد گرفت. پري مورد توجشعر روایی 

هستند. نیما در تقابل با گفتمان حیاک  و سیایر    4221-4231 ایرانی در سالهاي هجهان جامعزیست
ت و اجتمیا  بیه سیوي    فریند. مانلی نمیاد گرییا از واقعیی   آسال می 43مدر  مانلی را به  هاگفتمان

از اجتما  فاسید خیود در    س و گریا مانلیناکجاآباد )کشور دریا( در روند تحوالر اجتمایی است. یأ
مانید. ایین ا یر نیمیا سییر      شمسی می 4223مرداد  32بعد از کودتاي  هپایان روایت  به اوضا  جامع

اسینادي و   ههیا بیه شییو   کند. گردآوري دادهسرنوشت جبر ببقاتی را به سوي آرمانشهر توحیف می
 .شودسی میتحلیلی برر-توحیفی هاست و متن به شیوهدفمند بوده

 

 تحلیل گفتمان  شعر روایی  مانلی  نیما واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

گرایی  هرمنوتیک  یلیوم اجتمیایی   شناسی نوین  پساساختاراز دل مطالعار زبان گفتمان انتقادي

و به لحاظ روش شناختی جاء تحقیقار کیفی است که بیرخالف تحلییل    و روایت پژوهی برآمده

املی بیین میتن و   تعی  هگیر رابطی  کند؛ بلکیه در آن تحلییل  متن بسنده نمی همحتوا  تنها به مطالع

د. از منظیر تحلییل   دهی میی قیرار  بررسیی و تحلییل   مورد فرامتن را در سطح خرد و کالن جامعه 

محسیو    خنثی نیستند و بازتابی از ایدئولوژي و روابط اجتمیایی   متون از جمله ادبیار  گفتمان

گیران  نظر تحلییل  از»پذیرند. شوند. متون به ینوان کردار گفتمانی از کردار اجتمایی تأ یر میمی

هیاي اجتمیایی و   کنندگان آن در درون بافیت گفتمان انتقادي  متن تعاملی بین مولدان و مصرف

بیر ببیت تحلییل گفتمیان     چنیین   هی   (.Fowler, 1996: 14-15)« هاي مرتبط با آن اسیت نهاد

مییت  واقعیت امري زبانی است و از این رو بررسی بافیت زبیانی  میوقعیتی و روابیط بینیامتنی اه     

هیاي اجتمیایی    بنیدي ا گفتمان یبارر است از کاربرد زبیان در رابطیه بیا حیورر    ام ؛فراوانی دارد

نظ  اجتمایی است و در یین حال به نظی  اجتمیایی    هدهندزبانی که بازتا  -سیاسی و فرهنگی

فرکالف براي تحلیل و توحییف   (.Gee, 1999: 18) «دهدو کنش متقابل افراد یا جامعه شکل می

حسین متیأخر اسیتفاده    -گیراي هلییدي   دسیتور نقیش   هشناسی شاخبانی متون  معموالً از زبانز

اي از کیاربرد  نمونه- رخداد ارتبابی»کند و در تحلیل گفتمان  دو محور احلی را در نظر دارد: می

شیده در ییک   هاي گفتمانی بیه کیار گرفتیه   بندي تمامی گونهترکیب -زبان است؛ و نظ  گفتمانی

 (.Fairclough ,1995 :66« )ا میدان اجتمایینهاد ی

حاضر شعر روایی مانلی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف مطالعه و تحلییل   هدر نوشت

. اسیت دهسیرو ي حیاد  هیدایت   «اوراشییما » هشعر روایی مانلی را در پاسی  ترجمی  نیما شود. می

شکل گرفته بود. این منظومیه از زمیان    هرچند به ادیاي نیما موضو  این سروده  قبالً در ذهن او

یین تأمیل و تیأخیر    بیرد. ا یزمیان می   (4221 - 4231)نهیایی آن چنیدین سیال     هسرایش تا یرض

تیوان  می (.224: 4222  یوشیج) تر از آ  در بیایدتر و الیتخو است تا ا ر ت بودهچندساله بدین یل

تان که پرسوناژ آن خود مین هسیت   میرا    این داس»گفت  مانلی شباهت فراوانی با خود نیما دارد: 

چرخید و   این منظومیه حیول دو محیور مرکیاي فقیر و یشیت میی        (.401: همان)« اندازدبه رنج می

سر دوراهی نابرابري مناسیبار اجتمیایی خیود     واگویی سرنوشت پیرمرد ماهیگیر فقیري است که بر

کنید و بیی   با پري دریایی دیدار میگیرد. او در یک شب بوفانی شهري پري قرار میو دنیاي آرمان

خوانید. راهنمیایی میرد ناشیناس      شیهر خیود فرامیی   وگوي بوالنی   پري او را از ده به آرمیان گفت
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دهد و پري بی آزمیونی او را بیه   یشت  تفکر آرمانی پري  مانلی را از اجتما  فاسد نجار می هوسوس

 پیوندد.کرانه مین به دریاي بیوکند؛ مانلی با پیروزي در آزمماندن در دریا راضی می

نهادي زبانی و فرهنگی  الااماً متن سیاسی نیست؛ ولیی  چون روایی مانلی ه  ههرچند منظوم

 ه  مسیئل رونیی ازاسیاسی از قدرر و اییدئولوژي برخیوردار اسیت؛     -مانند سایر نهادهاي اجتمایی

و روابط بینامتنی ا یر خواهید    اساسی ما آشکارسازي پایگاه و منالت اجتمایی کنشگران  درونمایه

بود. سؤال اساسی مقاله این اسیت کیه کیدام ف یاي گفتمیانی و اییدئولوژیک بیر تولیید هوییت          

تحقیت  هرچنید نیمیا در تولیید میتن از      هگذارد. بر وفت فرضیاجتمایی کنشگران منظومه ا ر می

؛ امیا  دیی جویمی ا سیود  هی مارکسیستی در بازنمایی پایگاه ببقاتی و اییدئولوژي سیوژه  هاي اندیشه

 همانلی پادگفتمانی در برابر حا  تیوده اسیت. نیمیا بیا خلیت میانلی بیر قیدرر و سیلط          همنظوم

گیذارد.  ایین ا یر متیأ ر از     اي میایدئولوژي گفتمان مارکسیستی و نظام حاک  پهلوي تأ یر یمده

. ردیی گیمی ل شمسی شیک  4230هدهدر رئالیس  اجتمایی داستان کوتاه و رمانتیس  نیمایی  هحبغ

انلی نسیبت بیه   در پژوهش حاضر بنابر ضرورر و محدودیت حج  نوشتار  بیر گفتمیان رواییی می    

 است.ه بیشتري شدهگفتمان شعري او توج

 

 پژوهش هپیشین -2

ا بیا  می ا میانلی مقالیه مسیتقلی بیا ایین رویکیرد مشیاهده نشید؛         ههاي معاحر  دربیار در پژوهش

شییناختی  گرایییی  روایییی و نشییانه ی  سییاختشییناختشییناختی  جامعییه هییاي روانرویکییرد

. ضیرورر کشیف   اسیت شیده  منتشیر هاي متعددي شناختی و م مونی  مقاالر و کتا زیبایی

 افاایید. از مییان  آن در کنار سایر تفاسیر بر اهمیت این پیژوهش میی   هضیرتازه  تولید و  معناي

)جیورکش   بوبیقاي شیعر نیو    ؛(4211ف  )تلطسیاست نوشتار  توان بهها به ترتیب زمانی میکتا 

دیگیر از نیمیا    هو پیاناده قطعی  میانلی   هشرح منظوم (؛4224)حمیدیان  داستان دگردیسی  ؛(4222

میانلی نیمیا    هبررسیی و تحلییل منظومی   » يهاینواناشاره کرد. مقاالتی با  (4232)آیتی   یوشیج

  یوشییج  نیمیا »؛ (4211)امیامی و دیگیران    « الگوي سفر قهرمیان جیوزف کملبیل    اساسبریوشیج 

 همیانلی نشیان  » (؛4212 مطیوري و حیدیقی   )« سیرایش  و تئیوري  در نمایش و داستان و شعر توازي

درییایی   کیر یپيپیر »؛ (4213  آیتیی )« نیما یوشیجمعناشناختی شعر مانلی  -سیال  بررسی نشانه

« اوراشییما میانلی و داسیتان    همنظومی » (؛4214 محمدي )« مانلی هآنیماي آرمانی نیما در منظوم

سیاخت رواییت   » ؛ (4223  ذوالفقاري)« مانلی هتحلیل ساختار و محتوا در منظوم» (؛4221حارمی  )
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و غیره از نمونه آ ار قابیل دسترسیی و میرتبط بیا تحلییل      ( 4223  تیغجهان)خلیلی « در شعر نیما

لحیاظ   بیه  داسیتان دگردیسیی  و  سیاست نوشیتار   تنها دو کتا  ذکرشدههستند. از آ ار  مانلی

 یت دارند. از میان مقاالر  آیتی با رویکیرد نشیانه  اجتمایی در مانلی از منظر ما اهمبرح مسائل 

 .کندیمعناشناسی  در ضمن بحث اشارار ضمنی به گفتمان مانلی م

 
 مبانی نظری تحقیق-3

نظیر فیرکالف تلفیقیی     تییحلیل گفتمیان انتقیادي از   اي دارد. گفتمان  تعاریف گوناگون و پیچیده

-تحلیل فرایندهاي تولیید و توزییو و مصیرف میتن و تحلییل اجتمیایی       تیحلیل متن » اسیت از

 حیذف قیدرر    یکی از اهداف مه  تحلیل انتقیادي  . ینوان یک کل فرهنگی رخداد گیفتمانی بیه

در چیارچو   را فرکالف  تحلیل متیون    (Fairclough, 1995: 17).«ستو یمل ا هیسلطه در نظر

  فیرکالف ) دانید ی و تحلیل بینیامتنی میی  شناختزبانتلفیقی از دو تحلیل   فتمانتحلیل انتقادي گ

. تحلیلگیران در  کنید بررسیی مییی    تفسیر و تبیین گفتمان را در سه سطح توحیف و (434 :4231

ي آشکارسیاز سطح توحیفی بیه آشکارسیازي جایگیاه و هوییت اجتمیایی مشیارکان گفتمیان و         

 هدوسیوی  هبافت و در بخش تبیین به رابط و متن بین تعامل به  در سطح تفسیر ؛ي متنریگموضو

ي هیا سیرن  . در تحلیل سه ساحت متن مانلی  از برخی اباارها و پردازندیممتن و کردار اجتمایی 

سطوح مدنظر در تحلیل به این قیرار   . براساس رویکرد فرکالف شودیمپژوهشی فرکالف استفاده 

)دانیش مشیتر،(       ارزش تجربیی شناختیِ متنتحلیل زبانبر با تمرکا سطح توحیف:  -4 است:

)داوري مشارکان گفتمیان و هوییت اجتمیایی( بیه      )روابط اجتمایی(  ارزش بیانی يارابطهارزش 

 هیاي فیر  پییش  اسیاس متون برتفسیر:  -3 ؛( 303-430 : همان) پردازدیمي حوري متن هاارزش

 و تولیید  دهنید  می ارزش متنی هايویژگی به که( ايزمینه دانش از بخشی) سلی  یقل بر مبتنی

 هیایی سیرن   حقیقیت  در میتن  حیوري  هايویژگی  مفسر منظر . از( 341:  همان) شوندمی تفسیر

از  یینیوان جائی   گفتمیان بیه   دنییبارر است از دتبیین:  -2 .سازندیمبراي تفسیر متون فراه  

   .(312 :همان) در ظرف مناسبار قدرر یاجتمای هروند مبارز

 زبیان گییري  محور بر چگونگی شکلچون کرداري هدفمند و بافتدر تحلیل گفتمان  متن هم

 شیود: میی  زبانی رماگذاري موقعیتی بافت يهاشاخصه آن تولید با و دارد تأ یر اجتمایی هویت و

شیمار   در مشیارکین  هحرفی  و تقومیی  اجتمیایی   موقعییت  تحصییالر   ببقیه   سین   جنسیت »

ت دارنید   هیاي بیافتی موضیویی   در مقام مشخصه کاويهستند که اغلب در گفتمانهایی مشخصه
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مطالعیه و   (.12: 4221 )ون داییک  « کنید هاي اجتمایی نیا حید  میی  همین مسئله در مورد نقش

 ي شناسایی ماهیت نهاد قدرر است.  سو بهتحلیل بافت و هویت اجتمایی راهی 

 ران شعر روایی در کردار گفتمیانی و اجتمیایی  پژوهش نقش اجتمایی فایالن و کنشگ در این

اجتمیایی بیراي    ههاي هویت اجتمیایی  جنسییت و ببقی   شود. از میان مؤلفهتبیین می و تفسیر

بیر  »هاي متعیددي وجیود دارد. ببقیه    ببقه و جنسیت نیا دیدگاه هدربار. تحلیل ا ر انتخا  شد

  مشتر، هسیتند  ساختار اجتمایی کند که در وضعیت یکسانی در یکگروهی از افراد داللت می

)پارکینسیون   « خود در ساختار مالکیت و کنترل اباار تولید مشیتر، هسیتند   هدر مرتب هانآمعموالً 

قیدرر سیاسیی  اقتصیادي و فرهنگیی      هبیر سیه مؤلفی   میاک  و  نظیر  از (.11-12: 4223دیریسلین  

جین  تفیاور دارد.    ت بیا جنسیی . بایید متیذکر شید    منالت ببقار اجتمیایی هسیتند   هازندسبر

خالت متن با گاینش ژانیر ادبیی بیا    جنسیت امري فرهنگی و جن  امر ببیعی و خدادادي است. 

کند. کشیف چگیونگی   ارجا  به گفتمان خاص  قدرر و ایدئولوژي  جامعه و خود را رماگذاري می

 گر گفتمان است.  ها از اهداف احلی تحلیلرماگذاري و معانی خاص گااره

 

 ی پژوهششناسروش-7

استوار اسیت.   دشدهیتولمتن  -3  متون تحقیقی -4 هاي این پژوهش بر مبنايگردآوري داده

اول از روش اسنادي استفاده شد. سل  متن شیعر رواییی میانلی  بیه لحیاظ       هدر مواجهه با دست

روش تحقییت کیفیی    بیر  بنیا جایگاه نیما در شعر نو براي تحلیل انتخیا  گردیید. ایین گیاینش     

محققیان    «با  نظیري اشی »اسیاس مفهیوم   میتن بر ي هادادهو بررسی  نشیگا دراست. دار هدف

ها منجیر شید. در تحلییل گفتمیان میانلی از      قدر ادامه دادند که به توقف حج  نمونهها را آننمونه

راهکیار   هختی و ارائی شینا روشمیان انوا  تحلیل گفتمیان انتقیادي  رویکیرد فیرکالف بیه لحیاظ       

انتقادي در این رویکرد به این معناسیت کیه در آن    احطالح ترجیح داده شد. پژوهشی برگایده و 

 شود.بر مبارزه یلیه سوء استفاده از قدرر  تبعیض نژادي و جنسیتی تأکید می

 

 تحلیل متن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان-1

 سطح توصیف -1-1

انسجام و سیاخت متنیی(     واژگانی  دستوريهاي هاي حوري متن )ویژگیدر این مرحله  ویژگی 

هیاي زبیانی امکیان تفسییر کیردار      . مؤلفیه ی دهی را جدا از زمینه و شرایط مورد تحلیل قیرار میی  
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تیوان نشیان   هاي زبانی یک متن مییژگیبا تحلیل دقیت و»آورند و بالعک  گفتمانی را فراه  می

فیرکالف بیا    .(421: 4213 )یورگنسن و فیلیل  « شودداد که گفتمان چگونه به بریت متنی فعال می

اي  بییانی  هاي تجربی  رابطهراهکار دهگانه  هدف سطح توحیفی را مطالعه و کشف ارزش هارائ

 هتجربی کیه در آن   [...] ارزش تجربیی : »نویسید دانید. او در ایین بیاره میی    و ساخت متنیی میی  

اي سیرنخی از  هگیردد. ارزش رابطی  متن از جهان ببیعی یا اجتمایی بازنمیایی میی   هتولیدکنند

« اجتمیایی سیروکار دارد  هاي ها و هویتدهد. ارزش بیانی با فایلروابط اجتمایی به دست می

حاضیر از   هجود دارد. در نوشتپوشانی وگاهی بین این سه ارزش  ه  .(433-434: 4231 )فرکالف 

ر هیاي احیلی را د  گییري سیوژه  هیاي زبیانی جیاي   هاي کالمیی و گیاینش  بریت تحلیل کنش

 کنی .  ها  روابط اجتمایی و هویت اجتمایی بررسی میگفتمان

 

واژگان سرن  دسترسیی بیه گفتمیان و اییدئولوژي متیون هسیتند؛ زییرا         :هاواژهگزینش -1-1-1

نشیان  دار و بینشان هبه دو دست کنند. آنهامیلت متن را رماگذاري خا خنثی نیستند و ایدئولوژي

گیذاري و تلقیی اییدئولوژیک    دار  حامیل دییدگاه  نگیرش  ارزش   انهاي نشواژه»شوند: تقسی  می

هیاي  کینش  از بعد ایدئولوژیک خیالی هسیتند.  نیا نشان واژگان بی  (222: 4213 )فتیوحی  « هستند

کالمی شامل فعل  اسامی  حفار  قید و ضمیر بیانگر اییدئولوژي و نگیرش معنیادار ا یر هسیتند.      

دییدگاه خاحیی اسیت کیه      هکننید منعک  هااشیا و فعالیت انتخا  و کاربرد نام براي اشخاص و»

بدیهی است کاربرد اسیامی ییام و    (.11: 4222 )یارمحمدي « تواند بار منفی یا مثبت داشته باشدمی

 خاص در متن تفسیر و تحلیل متفاوتی خواهند داشت.  

اینجیا   دارند. در روایی سه ینصر مه  رخداد و کنش  ف اسازي و کنشگران ح ور  در آ ارمعموالً 

  زمان و مکان داستان براي تحلیل گفتمان روایی انتخا  شدند. خیالت میتن بیراي    کنشگرینصر 

از واژگان و قوایید دسیتوري خاحیی بهیره      مکان( ها  ف ا )زمان بازنمایی و برساخت هویت سوژه

در بازتیا    مکیان -دو ینصیر زمیان  خاکی  هو خط ب  دریاکنشگران احلی  ش برد. مانلی و پريمی

اي دارند. ح ور مردي ناشیناس )پییر خیرد(     گفتمان نقش یمدهسازي بافت ایدئولوژي و یینیت

 اند.هاي فریی انسانیسوژه توانگران و مردي روستایی حمقا زن مانلی  همسایگان  خیل 

هیاي  روابیط و هوییت   هو ایدئولوژي نیما دربیار  فر شیپکنشگران مانلی: حفار و اسامی بر 

هیاي خییالی داسیتان راهیی     یصر پهلوي داللت دارد و شخصیت هتمایی رایج و حاک  بر جامعاج

 به حیورر بار  43 در این منظومه  مانلی  (4)ببت جدول ست. هابراي ورود به دنیاي واقعی انسان
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گییرد. اسی  ییام    مورد خطیا  قیرار میی    «مانلی»س  خاص مذکر بار ا 1 و «مرد»ر اس  یام مذک

 منظیور  بیه کالن جامعه کاربرد دارد و اسی  خیاص    در سطح هویت جنسیتی برساخت در «مرد»

 بیه کند. شغل میاهیگیري  سطح خرد و موضعی بین مانلی و پري یا راوي یمل می هبازنمایی رابط

در بازنمیایی هوییت اجتمیایی     «میوالمرد »اسیت.  بار تکیرار شیده   1هویت اجتمایی مانلی  ینوان

 گردد.  جامعه بازمی شامدرنیپی سنت و حت یصردار است و به نشان

هیا بییش از اسی     گیري نویسنده و بازنمایی هویت و روابط اجتمایی سوژهموضو هدربار حفت

میایی  اساس ایدئولوژي و دانش مشتر، جامعه  منالت اجتنیما بر   (4)آمد است. ببت جدولکار

هیاي گفتمیان رمانتیسی  ماننید     ا بیا دال یی   زنیدانی و خیاکی  درمانیده    را با القا  مسکین  مانلی

به معنی دقیت و الغیر بیه   « باریک»کند. حفت سازي میبرجسته دوستایدرزده  سودایی  حیرر

بین گفتمیانِ سینت  ییرف و شیر      گاهی هگر« گناهبی» هدار است و واژشناسی نشانسبک لحاظ

 دار و برجسته است.  مانلی باز نشان هباردر« تنگ روزي»نسبت به « ترتنگ روزي»کند. ایجاد می
 

 اسامی و حفار مانلی (4) هشمار جدول
واژگان  

 کنشگر
 نیلوفر مردي راوي پري مانلی

 مانلی اس 

بار ی    2مانلی 

بار  3ماهیگیر 

 بار 2مرد 

مییییانلی 

 43مییرد

 بار

 مانلی -

 حفت

کیف   -بیار  3روزي بار ی تنیگ   2 تريروزباری تنگ 1مسکین 

بیار   3بیی    بیار ی    3زده باری حیرر 3کار هلکا بار ی  3خالی 

ار ی   وزدهخسیته ی حییرر    باریی  3 شیده رانیوبار ی   3گنابیی

خییال  اسیری زده ی زاری تسخیرکرده ی رفیت ی حسرر خاکی ی  

باریک ی لرزان ی کمتری فرسوده سیوهانی    خوش و نشناخته ی  

ی تیمانده ی شیوریده ی تهیدسی      در ي هراس یجایب ی کج ی 

ییازده ی    غریب ی خاکی نسب ی دریادوست ی سیودایی ی در      

 رزقی ناچیا ی شو  بیگانه

 بار 3بینوا 

زمینی پیوند   

بارگا ی   سخا ی 

نیییازنین ی     

رنجیییور ی      

 آور رپسییندید

ی    دروغ آوری 

حیلییه افکیین  

 دریادوست

 زندانی

 دلباخته
 - نف ه 

 

 يانیه یمعرفیت زم  خواننده را بیا ی انیبو  يارابطه  یتجرب يهاارزش متن با يحور یژگیو 

نیما با واژگان خیاص    سازد.یم آشنا ریگیماهکارگر  یاجتمای تیهو هخالت متن دربار جامعه و

( 4). در جیدول کنید یمی کارگر ماهیگیر تولیید و مصیرف    هباردانش و معرفت جامعه خود را در
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بیر  ختر پادشه شهر است و هویت جنسیتی  دوشیاه  دلربا و د ازنظري  پري ارابطهببت ارزش 

اجتمیایی فرادسیتی او    هارزش بیانی و داوري راوي  منالت سیاسی و اقتدار پري از ببقی  ببت

( 3)بیر ببیت جیدول      (222: 4234)یوشیج   «دختر پادشه شهر که مایی  در آن: »شودیمناشی 

تیکی و بیار و زیبیارویی بیر برتیري حی  رمیان       1نوازندگی آرایی و دلحفت مشتر، پري  دل

بیر ماهییت رواییی     ادبیار غنایی کاربرد دارند. بنیا  در گفتمانانسانی او داللت دارد. این حفار 

دهیی او از  شود و ینواندریایی مخابب واقو می ا ر  این موجود آرمانی با اس  یام پري یا پري

 ی مکانی )دریایی( است.  دهنسبتبریت 

 
 اسامی و حفار پري (3)شماره  جدول

  واژگان

 کنشگر
 مردي راوي مانلی پري

  - دختر پادشه ی گل   - اس 

بیییار ی     3نوازنیییده درییییا دل حفت

بییار ی    3فریبنییده   بهییین دل

تییر ی   خییويبرهنییه   مهربییان

ی لطیف    کارنهاندریاي  هبرآورد

شییده زیبییاتر ی گیی    نهییانی ی  

زده ی   سودازده ی غ پریشان ی  ی

رام ی    -داروي درددردمنیید ی   

 روراست

پیکری نه ی داروی پري فت

ه ی   دآرامنوشییدارو ی   

رورد ی   پرو ی سایه آتش

بهییین ی    ییی بییارهییوش

 دریا هبرآورد

بار ی مهوش ی     3نوازنده دل

 هپیکیر مایی  روی نیازنین پري

معنیی   -نشیندل –رینایی 

پیرورده  مهربان ی ناز-خلقت 

همییه نقییش ی    -فسییون  -

 آور ی دل بیه   دسیت بیه خلت

 پاره  مه -دست آور

 آرادل

 ی شیدا  

 ی باالیی

 

ایسیتند و روابیط و هوییت    مخالف  در ابتداي ا ر  برابر ه  میی  همانلی و پري در نقش دو سوژ

شیود.  از بریت روابط معنایی و حنایو بیانی در کلیت ا ر از بریت گفتمان متن بازنمیایی میی   هاآن

رغی  تیالش فیراوان خیود را     یلیی و نظیام تولیید     اجتمیایی  انسان سرگردان بافت تاریخیمانلی 

اجتمیایی   هببقی به سیبب  متن  یانیبراساس ارزش بکند که گناه تصور میکار  بیرمانده  کاهلد

کمتیرم   کا هر ک    وتوانتا یب اميمن مرد»فقر اقتصادي منالت اجتمایی ندارد: )ماهیگیر( و 

: رنید یگیمی بعییض و اسیتثمار قیرار    مرفه  میورد ت  هاز سوي ببق و (222: 4234 یوشیج )« برخوردار

؛ مرد ناشیناس و پیري نقیش منجیی     (210)همان:  «که به قور شبشان پابستند ناتوانان هستند  »
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بینید و  افیاار میی  زیستی دنییا را پیاي   هتجرب هدارند. در ارزش تجربی و بیانی  مرد ناشناس  بر پای

از زبیان میرد ناشیناس بییراي     افیاار کیاربرد اسیتعاري پیاي    کیی ون دامربیو اییدئولوژي    براسیاس 

پاي بییرون کیش   »رود. زندگی ماتریالیس  به کار می هنمایی و تأکید بر ارزش منفی فلسفکوچک

یی نمیا بارگهمت واال  شیدایی را براي . او موضویاتی مانند انسانیت  (234)همان:  «ارافايپااز این 

  یییه حیفار بازتیا  ارزش تجربی    مجمو. نید یگایبرمی ي ایدئولوژي خود و میانلی  سازبرجستهو 

در  (3) . ببیت جیدول  سیت براي بازنمیایی اییدئولوژي و هوییت اجتمیایی ا    متن  یانیو ب يارابطه

و میرد   ياسیت و درتقابیل بیا آن واژگیان پیر      دانیه یناام  یواژگان منفی  یانیارزش ب یگفتمان مانل

نکار مثبت ما )خیود(   . حفار براي برجستگیبرخوردارند یمثبت و آرمان یانیناشناس از ارزش ب

خیود را در   شود. راوي از زبان آن میرد  اییدئولوژي  مسلط( اتخاذ می هدر برابر گفتمان دیگر )ببق

 منیدي بصیري  رواییت  هدر مقالی کند. بال شیدایی با زبان استعاره و کنایه تصویرسازي میتوحیف 

آن میرد یشیت را مبیارزه     (.21: 4211) «انید یذهنها تصاویر کالمی تصویرهاي استعاره: »سدینویم

  بیا  (232)همان:  «من در دل  اما سنگین هاندیش»یا  ؛(222: 4234 یوشیج ) «با خیالی پیکار»بیند می

 شود.  فرسا میي  یشت جنگ باقتسازاستعاره

از مییان حیور   »سیازي را دارد و نقاشیی زبیان اسیت:     کنایه بیش از اسیتعاره نقیش تصیویر   

دهید؛ یعنیی   نقاشی نشان میی  حورر بهی مفاهی  را خوببهایه است که گوناگون خیال  تنها کن

کیه هنیري اسیت     شیود یمی اشیی  ست  با ترفند کنایه وارد حیوزه نق شعر  که هنري شنیداري ا

کیارم   دسیت در  ؛(213: 4234 یوشییج  ) . گوش و چش  شدن(10: 4232)وحیدیان کامیار  « دیداري

بشیري اسیت و در متیون ادبیی و رمانتیسی        هیاشیقان  هبی نشان از تجر؛ (231)همان: آمد کوتاه  

د و فرودسیتی در  بیراي یاشیت  در   هاست. ایین رابطی  ي شدهپردازمفهومي و رسازیتصوی خوببه

سیوزدم  »آورد. ببت ارزش بیانی  یشت مترادف با آتش است: به ارمغان می وفایب هبرابر معشوق

. میانلی  نیدارد  یمنالتی  یمانل ياقتصاد فقر یشت درگفتمان  .(231)همان:  «آ  تو بر يآتش رو

زحمیت    همایی »گویید:  ماهیگیر و منالت اجتمایی خود با زبان کنایه میموقعیت شغلی  هدربار

از روابیط معنیایی   اغلیب    بیدن –نمایی سیوژه  . نیما در باز(221)همان:  «من موی  بسترده ز سر

 افیاار ؛ پیاي بیا پیاي   جیا( )همانموي سرکند. یر  پوست و پیشانی با ت اد و تناسب استفاده می

چشی  و  ؛ جیا( )همیان  ؛ الیجه با تن(232)همان:  سر ؛  بو  با(232)همان:  ؛  ناو و لنگر(234)همان: 

روابط معنایی جاء و کل در یک گااره دارند و از یوامل انسیجام    (231)همان:  گوش و سردهان 
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یقیل  بیاالترین بسیامد را دارد کیه بییانگر       بدن مانلی  سر  مجیازاً  فیدر توحواژگانی هستند. 

 گرایی مردان در گفتمان جنسیتی است.  یقل

 معشوقی را توأمیان دارد. او  - نماي یاشقیحفت متناقض ي راو یانیو ب یببت ارزش تجرب يپر

کنید.  برقیرار میی   اي بیا میانلی  محترمانه هو معشوقگی در یین فرادستی و اقتدار  رابط در جایگاه پیر

است. این شخصییت  دنییا   شده فرستادهیال  باال براي هدایت مانلی بانو  گویی پیکی از  –الهه   ريپ

سیازي  زنید و از برییت اسیتعاره و کناییه مفهیوم     را با سه گفتمان سلو،  پاشکی و اقتصاد گره میی 

ود و شی میی شود؛ هویت ما با مسیافر بیودن رماگیذاري    دنیا محل سیر و سلو، می آنجا کهکند. می

 .رودسرزمین آرزوها می برف بهمانلی سوار بر کشتی یا قایت نماد امنیت و سفر 

در  زهیر یبی جیا کیه نیه شیربت     »دانید:  نیما تلویحاً نجار بشري را این جهانی و نه آسمانی میی 

هیاي انسیانی    گفتمان پاشکی  دنیا درد و درمیان دارد و درمیان نییاز    اساسبر؛  (232)همان:  «اوست

 .(233)همیان:   «  نیست جا در خورش خیاکی اندمرا داروي دردم گفته»کند: یپذیر ما تحملزندگی ر

را فقیر اقتصیادي   چنین با نکوهش ریاکاري دنیا  منشأ آن هم  کندریالیس  را نفی مطلت نمیپري مات

نیوا  بیی  چه ریا را به کف خالی خیود »؛ (211)همان:  «در دل خلور  بازار ریا را سردي است»داند: می

گفتمان جنسیت زنانیه  پیري میرد را پناهگیاه زن خطیا        اساسبر جا( )همان «دارد دوستمردم می

. پیري بیا ایین    (231)همیان:   «گره از کارم آن مرد که بگشود تیویی »گوید: کند و با زبان کنایه میمی

بیا   و قیدرر   يولوژدئیی ا کنایه بر نکار مثبت همدلی مانلی و رضایت خود تأکیید دارد. او در بازتیا   

 .داندیم )مردان( یرا منحصر در مانلاز حل مشکل(  هی)کنا ییگشاگره  «آن» هحفت اشار

 

 گزینش عناصر نحوی-1-1-2

ی و بازنمیایی روابیط بینیافردي و    کاربردشناسی بیراي تعییین منظورشناسیی       نحوي هتحلیل الی 

انتخیا   »سیازد.  ال میی ا فعی الگوي نحوي بخشی از گفتمیان ر مناسبار قدرر ضروري است. هر 

ایین   ههایی اسیت کیه گوینیده و نویسینده دارنید و مجمویی      گاینه در نظام زبان مبتنی بر انگیاه

: 22) «شیوند ی و تفسییر میی  دهی سیازمان متفیاوتی    بور بهها  متونی خواهد ساخت که گاینش

2004 simposun,) .یناحیر   نیتیر مهی  ضمایر  حفار و وجه افعیال  شناسی به بور کلی در زبان

هاي کالمی وجه افعال است. وجه  پدیده معنایی و دستوري اسیت  اند. یکی از کنشکنش کالمی

هیاي  شناسیه هست. بسامد  نظراتفا و در زبان فارسی بر سر وجود وجوه اخباري  التاامی و امري 

ییانگر قطعییت   کنید. وجیه اخبیاري ب   دار میی و نشان نشانیبافعال را  گونهنیا  انوا  قیدهاو  فعل
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گااره نویسنده و وجه التاامی نشانگر آرزو  تردید  التاام و شرط است. وجه امري نشیانه فردییت و   

 اقتدار گوینده است.

 

 روایی مانلی در شعرفعل  (2)شماره جدول
 فعل                           

 بسامد 

اخبار

 ي

 ماضی م ار  مجهول معلوم کنشی ایستا امري التاامی

یشرب 431 412 

13 

31 221 100 212 22 423 442 

التاامییی 

11 

پییري 

302 

پیییییري 

432 

پرسش 

22 

مانلی 

442 

مانلی 

323 

 

ي پذیرش گااره و توجیه بیرح داسیتان   سو بهبسامد باالي وجوه اخباري  اذهان مخاببان را 

رتبه تکیرار( کیاربرد   م 442 بار تکرار(  بیش از فعل ماضی )با 423فعل م ار  )با  کنند.هدایت می

مرتبیه تکیرار(    22فعل مجهول )با  ار تکرار( بسامد باالتري نسبت بهب 212جمالر معلوم )با  دارد.

 يو حیدا  ییایمعلوم بر پو هگاار حذف کارگااران معنادارند. ای يسازجمالر مجهول با پنهاندارد. 

 .کندمیفعال متن داللت 

اسیت. وجیه   میه از وجیه اخبیاري اسیتفاده کیرده     راوي در نقش داناي کل محدود بیش از ه 

اگیر وجیه   »افاایید:  میی  و بیر واقعییت آن   کنید و ملموس می م ار  ا ر را پویا حورر بهاخباري 

 )فتیوحی  « شدن به گذشته نیا هستاحیاي خابره و نادیک هدهندنشاناخباري زمان حال است  

 «آن شیب نییا   گیران  يایی دربیرد بیه   ه میی   رامن همین دان  کان موال مرد»نند: ؛ ما(312: 4213

گیویی   اي اسیت کیه  به گونه وجه اخباري و فعل م ار در « ن دامی»کاربرد   (224: 4234)یوشیج  

« گشیت » ؛(222)همان:  «گشت باریک ز بی » همرد ح ور فیایکی دارد. در گاارراوي در کنار موال

کنید ییا:   )میانلی( را وحیف میی    ،پیذیري مشیار  ست و کینش جه اخباري  فعل ماضی و ایستا او

  وجه اخبیاري  ماضیی نقلیی و ایستاسیت.     (233)همان:  «ي دیوارپا بهاش برهنه خفته است زنده»

 بیار رقیت فایل اجتمایی این گااره مشخص نیست. با این تصویرسازي گویا از نادیک شاهد وضیو  

خیالی از واهمیه یشیقی    نیه در آن  »روشنفکر دگراندیش در یصر پهلیوي هسیتی .  نییا در    هببق
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مشارکان  مردم دنیا هستند و بیه  جه اخباري  فعل م ار  و کنشی است؛    و(232)همان:  «جویند

؛ وجیه اخبیاري  فعیل م یار  و     (جیا )همیان  «گنه استناو من بی»دنبال یشت آسان در تکاپویند. 

لیت اسیت و   حا هپذیرنید  ایستاست. حداي دستوري جمله منفعل اسیت و فاییل جملیه )میانلی(    

    وجه اخباري  فعل م ار  و کنشی است.  (231)همان:  «دارم من  مهر از توبرنمی»

شود و جمیالر اسینادي و ایسیتا    فعل کنشی بایث پویایی  سریت و پیشرفت داستان ه  می

رود و سیکون و آرامیش را تیدایی    هیا بیه کیار میی    بندي موضو  و پدیدهگذاري  ببقهبراي ارزش

 اجتمیایی افعیال کنشییِ    هپردازد. بر بنیادِ نقش داستانی و ببقدو مشار، می هابطو به ر کندیم

پري باالترین فعل کنشی در ایین منظومیه    فقره فعل کنشیِ 432بار تکرار( در برابر  323مانلی )با 

فیایکی و فکیري میانلی    قدرر بادهد و را دارد و از ناآرامی و اسارر در نظام تولید مانلی خبر می

گییرد  دوم جاي میی  هبار در رتب 442جمالر اسنادي در ارتباط با مانلی در حدود  .اسب استمتن

فعیل   کند. در مورد پري را مشخص یا داوري می هادهیپدمانلی با سایر  هو چگونگی وضعیت رابط

مرتبه تکرار  بسامد بیشتري نسبت بیه میانلی دارد؛ جمیالر ایسیتا بییانگر  بیار        302اسنادي با 

شیود:  پري است. او با این حالت وقار و لطافت زنانه  موفت به مهار و هیدایت میانلی میی    شخصیت

؛ (221)همیان:   «سیت ست  آنکه راه دگران بشناسد  دل بیی غیل و غیش آگیاهی    هرک  را راهی»

و گرانه و آرامیی دارد  ندارد؛ بلکه لحن مویظه وتا تبایستاست. حالت  حورر بهافعال این گااره 

ارزییابی و   هبار تکرار  بسامد جنبی  431وجه التاامی با  است. ياقتدار پر هنشان یانیرزش ببراساس ا

 ضیتبعی ي و نیابرابر  یزبان يبندببقه هویش نیبا ا دارد. بر یهدهها را در این ا ر گذاري سوژهارزش

هتابش بیر مین تارییک     م هگفت با خود چه شبی  با همه خند: »شودیم ییگفتمان مسلط بازنما

؛ وجه تعجب و پرسش این گیااره از  (223)همان: «بارست به من وحشت  چه گشادهچش  این ازر 

  فعلیی  «سیت گشیاده »مانلی در برابیر نیابرابري و سیت  در جامعیه حکاییت دارد.       هضعف و دلهر

 هبیار اسیت. پیري در  اوضا  و شرایط مناسب بیه کیار رفتیه    هایستاست و براي وحف و داوري دربار

آه نه بی افسون و فریبی که بکیار  ممکین آیید کیه کسیت دارد      »کند: ق اور می ونهگنیایشت  

 وجیه التاامیی و  « دوسیت دارد »  وجیه التاامیی  ایستاسیت؛    «ممکن آیید »؛ (232)همان:  «دوست

  ایسیتا  «داري»؛ (جا)همان «  که جهان خواهی داري در چنگزاده هاارر مقصودآدمی»ایستاست 

  (221)همیان:  «يسیرتاپا   شمو افروخته از چون به سیال  سرشکش سوزان»است: و وجه التاامی 

یمل افروختن یک رخداد است و در وحیف زیبیایی و یشیت     که چراست پویا «افروخته بود»فعل

 رود.پري به کار می
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و از اقتیدار و   رودیمی پري و مرد ناشناس براي تنبه مانلی بیه کیار    وجه امري معموالً از سوي

مانلی باور کین مین بیه دلیت دارم     »تواند محترمانه ه  باشد. کند و میحکایت می گوینده هسلط

یشیت  از  بیار   و ایستا« دوست دارم»   وجه امري و ایستاست و «باور کن»  (231)همان: « دوست

ا امی  شیود؛ ي یامل و فایل احلی گفتمان میسازپنهان  مبتدا بایث دهد. حذف فایلپري خبر می

گییرد و    مبتیدا حیورر میی   متنی حذف و جایگاینی فایلر درونارجایا ا ر بردر این ا ر بیشتر 

 است.  ي اس  نشستهجابه مانند توانگران  همسایگان  خیل حمقا  مردي روستایی یببقه و القاب

شوند. در ایین  ضمایر یکی دیگر از یناحر کنش کالمی هستند که در بافت کالمی معنادار می

شیود و از برییت   ر از ضمایر شخصی متصل و منفصل هر دو در ارجا  به اشخاص اسیتفاده میی  ا 

انتخا  و کاربرد ضمیر یا حورر خطیا  خیاص   »شود: ضمایر  روابط فردي و اجتمایی آشکار می

. (33: 4233 )کشیاورز   «باشید  هیا آن هتواند بیانگر موقعیت اجتمایی گوینده و مخابب و نو  رابطمی

 (1)دسیتی و فرودسیتی اسیت. ببیت جیدول        اشخاص با ضمایر نمودار احساس فیرا خطا هنحو

تأکیید    هبار تکرار بسامد باالیی دارنید. ضیمیر مین نشیان     313با « م» هی من و شناسشخص ریضم

 رود.  فردیت  تعهد و خودستایی است و در موقعیت سنی و اجتمایی یکسان به کار می

 
 ضمایر (1)شماره  جدول

 ضمایر    

 اشخاص
 مبه  تأکیدي شخصسوم شخصدوم مفرد و جمو شخصاول

 پري
ی  1ی ما  13ی م  14من 

 3مان 

ی استی  22تو 

ی  32ی ر  4

 2ترا 

 ییی ییی ییی

 مانلی
 41ی مرا  22ی م  11من 

 بار 4ی است   4ی مان 
 42ی ر  42تو 

ی ش  21او 

11 
 بار33خود 

 1ی ک   3همه 

 2ی کسان 

 

بافیت   براساسا گاهی با لحن خاص و ر نشان حمیمیت و همدلی است؛  ام ضمیر تو در این ا

ی دارد. ضمیر ما جایگاین ندارد؛ ولی همیراه اسیمی دارد و از وضیعیت    حرمتیببر  موقعیت داللت
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ارجیا  ییا اشیاره بیه      منظیور  بیه ضمیر ما یکی از ساختارهاست که بیشتر »دهد: گروهی خبر می

 .  (,Vandijk 2006: 124) «شودر به کار گرفته میحاض هگروهی گویندمفهوم درون

 
 هویت اجتماعی در مانلی   -1-1-3

 هببقی  يهیا مؤلفیه  یمیانل  ییی گفتمیان شیعر روا   نیمشیارک  یو روابیط اجتمیای   تیهو لیدر تحل

مانلی شخصیت احلی بیه لحیاظ هوییت اجتمیایی میاهیگیر و از      شد.  یبررس تیجنس  یاجتمای

 هداري و نظیام تولیید در حاشیی   گفتمان سرمایه هاو به سبب سلطسنتی پایین جامعه است.  هببق

از لحین پرسشیی     (223: 4234 ج یوشی ی) «چه مرا  زحمت کار من کرده تسیخیر »جامعه قرار دارد: 

 یانیی و ب يارابطیه   یتجربی  يهیا گیااره ارزش  نیدر ابعد کاربردشناسی اظهار تأسف مانلی است. 

ام مین بیه تین و    مانیده »وارگی اشیا و اباار تولید است: بتاین سوژه در خدمت  دارند. یهملوشان

دار اسیت. در گفتمیان مارکسیسیتی    شود و نشانشرو  می فعل با گااره  (223)همان:  «جان  اسیر

 زندگی اجتمایی  سیاسی و روشنفکري است.   هنحو« اساس»تولید  هشیو»

ایی( از سیرزمین آرزوهیاي   اجتمی -مانلی در ابتداي روایت با ترس از بوفان )حوادث سیاسیی 

کیاري و سیازش(   بارگ دریا  )نماد تحول  انقال  فکري و اجتمایی( به برف رود )نماد محافظیه 

 هنشیان « یا»و« مگر»؛ (222)همیان:   «مگرم اسلکی آید به رسن  یا چکاوي در دام»شود: رهسلار می

د ضیرر  ره بیر او   گیر بیو  م اگیرش سیود و  لیک این د» داستان است. کنشگریدم قطعیت و تردید 

بیر حییرر و درمانیدگی    « بیود »   فعل ایسیتاي  (جا)همان «برد خیالش سوي راه دیگرزد و میمی

درییا نمیاد انقیال      کنید. ر پویایی و یاملیت داللت میی فعل کنشی ب« بردمی»مانلی اشاره دارد و 

 براسیاس م خیود  نیامعلو اما میانلی از پاییان    ؛خواندیفرامفکري و اجتمایی او را به ایدئولوژي خود 

او همه فکرش در کارش این بود که نیاو  بریرشدش   »ترسد: حوادث تل  دوران مشروبیت به بعد می

کنید و  دار و بیر فردییت و تنهیایی میانلی تأکیید میی      نشیان « ش»؛ تکرار (221)همیان:   «تا به کجا

ي کیه دلی      مین بیه چییا   تا نشست من بر ناو  من سیت »است. شخصیتی سراپا حیرر و تردید 

بب مناسب است. مانلی بیا  ؛ پرسش انکاري جهت اقنا  مخا(210)همیان:   «خواهد چون یاب  دست

این هویت اجتمایی فرودستی که قدرر حاک  بر او تحمیل کرده  در برابر ححت و یمت اندیشیه  

آلیستی پري تردید دارد؛ هرچند ظاهر زیباي پري و افکارش فریبنیده اسیت. در ایین ف یاي     ایده

   هرچند میرد ناشیناس او   (222)همان:  «گنا هست  منبی»بیند: گفتمانی مانلی خود را مقصر نمی

؛ امیا گوییا میانلی در    (233)همان:  «تر اما مائی جور پیشه»کند: آزاد دیور می هرا به یاملیت و اراد
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تارییک   ستخوانی در تیابش پاره»ي و زندگی جبري گرفتار است: دارهیسرماگفتمان  هف اي سلط

)همیان:   «  دیید خیود را بیه مصیب    آمده را خواست شکافیدن از ه  امیا   موج تنگمهتا  ز یک 

آمیده میراد گفتمیان    استخوانی استعاره از پاروي مانلی  و توان اند، اوست  موج تنیگ ؛ پاره(230

ا پایین جامعه است که مانلی قادر به شکست آن نیست و با قطعیت  بارهی  هغالب و مسلط بر ببق

سیخن    (221)همیان:   «در جهانی که به قیول تیو بیه خیون دل خیود بایید زیسیت       »از رنج خود: 

شناسیی  در اسیطوره »شیود.  اي در این ا ر میاسطوره تبدیل به شیءِ «ستخوانپاره». این دیگویم

نوستالژي منشأ و اغواي احالت. ایین دو بیه   »را از یکدیگر متمایا کرد:  هقدیمی باید دو جنب شیءِ

میادر و زن ازلیی بیراي    . پري (21: 4211 )بودریار « شودد ناشی میولاي تاسطوره هظر من از خابرن

رسن و دام تو اینجاسیت بیه درییا    : »ردیگیمرا از او  قار()نماد تعل مانلی اباار هد دوبارآزمون و تول

دئولوژي خیود  اي میانلی را بیه ایی   اسیطوره  ایین شییءِ   هلیبه وسپري   (234: 4234 ج یوشی)« با من

یینیی خطیا  قیرار داده     هیاي سیوژه  ینیوان  بیه ایدئولوژي تمامیاً افیراد یینیی را    : »خواندیفرام

  .(Aithusser, 2001: 117)« کندبازخواست می

میاهر را اسیتثمار و   کیارگران سینتی و غیر   هم حیاک   ببقی  مرفه با حمایت نظا هگفتمان ببق

کار تو نییا چنیان چیون    : »داندیمنلی و کار او را ارزشمند ؛ اما نیما از زبان پري  ماکندیمتحقیر 

بین مانلی و کیار   هرابط« است»فعل اسنادي   (221: 4234 ج یوشی) «ي خود نغا و زیباستجابهتو  

 وردهیی د  چه کن  با تن  اگر دیده نه »گوید:  شود و میمانلی بیدار می سازد. یاقبترا روشن می

که نتوانید اي مسیکین   هر»انقال  فکري است:  همقدم  ردید؛ ت(221ان: )هم «خواه  با تن چه کن 

اقتیدار و فرادسیتی پیري     هنشیان « اي»خطیا  بیا   ؛ (223)همان:  «  آنچنانی که توام دیدي دیدمرد

 .  دهدیماجتما  خود به ایدئولوژي پري تن  هرغ  دغدغاست. در پایان  مانلی یلی

شیورد.  گفتمیان غالیب میی    بیر خیاکی اسیت و    هپادگفتمان پري مخالف وضو موجود در خط

اسیتعاره از نخبگیان سیاسیی و    « زنیده »؛ (233)همیان:   «اش برهنه خفته است به پاي دیوارزنده»

فعیل ایسیتا و بیراي    « اسیت »شیود.  سازي میی فرهنگی آزاداندیش است. یامل این یمل مجهول

ي و ارزش انسیانی انگشیت   محیور اسیت. پیري بیر انسیان    رفتیه  کار بهتوحیف هویت افراد جامعه 

همسو با گفتمیان پیري      (212)همان:  «جهانی دیگر  با تو جوید معنی کهنیاچه به از »گذارد: می

همیه  اي »کنید:  گرایی دوري میدر نقش پیر خرد از زندگی متعالی دفا  و از مصرف مرد ناشناس

حالیت نیدایی و     (212ان: )همی  «  تو ه  آن کن که به جان شایدبا خورش و خفتن در ساخته مرد

مباحیث   یکی از یاجتمای تیهو يهااز مؤلفه تیجنس امر  نشان موضو اقتدار مرد ناشناس است.
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 طانیشی  ایی  ویی د-نمادِ فرشته)جن  مؤنث(  يپر  يانهیدانش زم درگفتمان است.  لیتحل هیمد

 یرانی یر، ابیرخالف بیاور مشیت    يدارد. پیر  مثبیت  هزن چهیر   مدرن هشیاند درو  شودیم یمعرف

قیوم   یقدرر روابط خیانوادگ -دانش چراکه در  شودیم قدمشیو در یشت پ کندیم یهنجارشکن

بیا نگیرش    يدارد. پیر  یکیدئولوژیی خاستگاه ا ییشت است؛ هنجارشکن هدهندشنهادیپ مرد یرانیا

  بیر لیب   دشانیآیکه نم: »داندیخطا  م اکاریدر یشت ر گانشیرا مانند همسا )مرد( یمانل یمنف

 یتمیردان سین   یمنفی  يدئولوژیی و از ا (212)همیان:   «دیی اسخن راست چنیان کیان ب    ایر يرو یب

 «دیشیا ادل دادن را ن دیآنچه ناپا: »کندیم یتیاحساس نارضا ؛وفاستیو ب طانی( که زن شی)مانل

 يپیر  انیی در پا  (211)همیان:  « انیدر مین دسیت     راه بر من زده او دارد یطانینکند ش»و  (جا)همان

لحظیه   نیی مین ا  يداروچشم   نوش يایتوت: »دهدیم رییرا نسبت به زن تغ یمانل یمنف دگاهید

   .است یزن کامال ًسنت کی یمانل زنِاما  زن روشنفکر هي نمایندپر. (231)همان:  «ییتو

 

 سطح تفسیری -1-2

سییر  تف»پیردازد:  میی  دشدهیتولمتنی بینا -موقعیتی تحلیل بافت فرکالف در سطح تفسیر به

کیه   اي اسیت زمینه نشو ذهینیت میفسر است. مقصود از دومی دا متن محتویار از ترکیبی

در بافیت میوقعیتی بیه یوامیل      .(342: 4231 )فیرکالف   «بنیدد سر در تفسیر متن به کار میمف

بیراي تحلییل   شیود.  تاریخی توجه می همتنی به پیشینبینا ادبی و اجتمایی و در بحث زبانی 

زمینیه )فیرانقش   یعنیی   رکالف حسین و فی   -عیتی متن از سیه احیطالح هلییدي    فت موقبا

متنیی(   گفتمیان )فیرانقش سیاخت    هشییو فردي(  نقش بینان گفتمان )فرایامال اندیشگانی( 

هیاي بافیت   اسیت. مؤلفیه  شیده  استفاده( 331 -342: 4231؛ فرکالف  414 :4212  هلیدي و حسن)

 ازجملیه شیان و نییا مشخصیار قصیه و حیحنه      و مقاحید هیا  مشارکین  نقش: »اند ازیبارر

 (. 12: 4221)ون دایک   «ردیگیم برهاي مکانی و زمانی را در مشخصه
 ادبی شعر آزاد با گفتمیان اجتمیایی    -گفتمانی  مانلی متأ ر از بافت زبانی هاز منظر زمین

صیرف  تولیید و م  4221-4231هیاي  فلسفی و رمانتیس  راییج در یصیر پهلیوي بیین سیال     

میا  ری  متن خبر براي مبتداسیت. میانلی ییا همیان مانیدن      و کلشود. ینوان متن  مبتدا می

فرودسیت جامعیه    هببقی  هیی یلي دارهیسرماگفتمان استبدادي و  هماندگاري و استمرار سلط

کریه قدرر در نظیام اجتمیایی و اقتصیادي نیابرابر      هاست. نیما این ا ر را براي بازنمایی چهر

ی و رئالیسیتی سیعی در   ستیلآهدیات. پري نماینده و راهنماي مانلی با گفتمان استولید کرده
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گیذارد.  گرایی و آزادي و یشت میی انسانگرایی  احل را بر نجار مانلی دارد و در کنار مصرف

 لآهدیی اکیاري سیراغ سیرزمین    به سبب در، درد و فقر اجتمایی با تردید و محافظیه  مانلی

و ببت تعهد انسانی و اجتمایی خود  بیراي نجیار    آوردیمان ایمان ؛ بدرودیم)کشور دریا( 

رسانی ندارد. سرانجام مانلی در پاییان رواییت بیه دنییاي     گردد؛ اما یاريمرده برمیدل هجامع

. زنیدگی میانلی شیباهت فراوانیی بیه      کندیمگردد و اجتما  خود را رها هاي پري بازمیایده

تحقیت آرزوهیاي    راه درمسی دارد که با امیدي قیدم  بیست و سی ش هسرنوشت مبارزان ده

 دوباره مناوي و ناامید شدند.  4223 مرداد 32سیاسی و اجتمایی گذاشتند؛ اما با کودتاي 

اجتمیایی   هفاحیل  نظیر  ازاجتمایی  هویت گوناگونی دارنید:   کنشگرمانلی و پري  این دو 

 هولوژي پري از سوي میانلی بیه نقطی   آن دو بسیار است و در پایان با پذیرش ایدئ هابتدا فاحل

دیداري است؛ بستر ارتبابی با مخاببان  -کالمی هبازنمایی گفتمان نشان هرسد. شیوحفر می

از ژانیر  هیا   . از میان رسیانه ردیگیمخطی و دیداري با کمک قدرر خط فارسی دري حورر 

  رنییگیپییگییري  ایجییاز  . تصییویرکنییدیمییروایییت بییراي تولییید معرفییت اسییتفاده   -شییعر

 روند.شگردهاي نیما به شمار می نیترمه پردازي  هارمونی و حنایو بیانی از شخصیت

تحلییل   در»از متیون پیشیین تیاریخی فرهنگیی اسیت.       شیده برگرفتهشعر روایی مانلی 

ي از پییش  اتکاي مؤلف میتن بیر گفتمیان و ژانرهیا     هه بر نحوپرکسی  گفتمانی کانون توج

رواییت تیاریخی     اسیاس بر. (434: 4213فیلییل     و )یورگنسین  «موجود براي تولید متن اسیت 

بیدویت  بربرییت و تمیدن     هتیاریخی دارد و از سیه دور   -ايماهیگیري مانلی قدمتی اسطوره

بیر ببیت    .(palsson, 1989: 1-20)« بدویت متعلت اسیت  همیان هماهیگیري به دور»بشري  

ر ایین ا یر بیا بخیل     ددانید.  ببیعیت میی   هرا داد ه )شکار(دانش و مناسک ازلی  ماهیگیر ابژ

گیرد؛ امیا بیراي تشیرف در آییین     مانلی را بر یهده می )الهه بانو( روزيِ پريببیعت )دریا(  

یشت( باید قربانی کرد. این آییین در  -پري اباار تولید )دام و قال ( را براي کسب ابژه )ماهی

بنیدي و  کند. بیا فهرسیت  یخی میدهد و این زمان و مکان سوژه را فراتارشب و دریا روي می

توان روابیط میتن حاضیر را بیا تمیامی مراکیا متعیدد فرهنگیی و         ها میتلخیص معانی گااره

 هتاریخی پیشین به دست آورد. این منظومه بیا تمیامی متیون تیاریخی فرهنگیی کیه دربیار       

قیرار  بینامتنی بر هرابط ندیگویمفقر سخن  و خواهیکمال    یشتفلسفی  دردهاي اجتمایی

 گیرد.  ي بشري سرچشمه میهاکند؛ زیرا این ا ر خودبسنده نیست و از تجار  و اندیشهمی
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مانلی محصول و بازتا  انوا  گفتمان اجتمایی  فلسیفی و رمانتیسی  اسیت. در     همنظوم 

تیرین  حاضر گفتمان اجتمایی به لحاظ اهمیت ا ر میورد تحلییل قیرار گرفیت. از مهی       همقال

اجتمایی و جنسییت   هیی در تحلیل و تفسیر گفتمان اجتمایی این ا ر ببقهاي اجتمامؤلفه

اجتمیایی را   هالگوي ببقی  4230 هکنشگرانه است. نیما متأ ر از گفتمان مارکسیستی در ده

کنید. ببیت آراي میارک     دار و کارگر تقسیی  میی  سرمایه هبر مبناي نظام تولید به دو دست

ر  ي زنیدگی در اختییار دارد و ببقیا   هیا يازمندینتولید  اباارهاي الزم را برايد  نظام تولی»

ابیاار و نظیام  تولیید     (.3: 4224 )ابیاذري و چاوشییان   « شیوند نسبتشان با اباار تولید تعریف می

 هویت اجتمایی است.   هبرسازند

رییتی گرفتار  -اساس جبر تاریخی در حصار نظام تولید و روابط اجتمایی اربا  مانلی بر

رسد به سیبب تحیوالر   اما به نظر می است؛ شدهنهینهادایدئولوژي در وجود مانلی است. این 

بیست و سی شمسی و ضعف حا  توده و آگیاهی وسییو نیمیا از مکاتیب      هاجتمایی در ده

گفتمیان ماتریالیسی  و جبیر تیاریخی در آ یار او       هاسالمی  سیلط  -ایرانی هاندیش گوناگون و

رچند بیان درد و فقیر اجتمیایی از م یامین مشیتر، آ یار      بازد؛ هدر مانلی رنگ می ازجمله

هاي سوسیالیستی مفهوم تکامیل    متأ ر از آموزه4240از سال »نیما و حا  توده است. نیما 

دانید   هاي اجتمایی میی تدریجی  تأ یر نخبگان را محدود و مقید به شرایط تاریخی و جریان

سیه   رسید.  تر از سوسیالیس  میی متعادلبه نگرشی   4241 -4242و البته پ  از سال هاي 

« دهید هیاي تیاریخی افیاایش میی    شیان بیه محیدودیت   ي استثنایی را در یین مقید بودنهااراده

آرمانشیهر خیود   -مانلی در پایان این ا ر با غلبه بر محدودیت تاریخی  به دریا (. 12: 4221 پیور  )بهرام

  نیما بارها از وابستگی سیاسی بیه حیا  تیوده    اه؛ از برف دیگر بر اساس اسناد و نامهگرددیبازم

تیر از  اي فیرا   مانلی را به اندیشهمرد ناشناسروایی سخنان پري و است. در این شعر بیااري جسته

 هت واال را الزمی آزادي و همی دهنید و یشیت    سیو  میی   گراییی ماتریالیس  و جبرگرایی یا مصرف

ی دسیت  باالدسیت افیراز  سیوي   رون کش از ایین پیاي  پاي بی»شمارند: ماهیت و هویت انسانی می

اییدئولوژي   درواقیو . جیا( )همیان  «خود بنید نظیر  ه پی خود باش و ب»یا   (234: 4234)یوشییج    «برآر

 ي است.  دارهیسرمامانلی پادگفتمانی در برابر حا  توده و استثمار  هپایانی منظوم

ر اقتصاد  سیاسیت و فرهنیگ را    اگر ماک  وبر در تعیین ببقه و منالت اجتمایی یالوه ب

: شیمارد یمی برابر  رور و اسیتثمار را یامیل فقیر    و در این ا ر نیما توزیو نا کندیمه  لحاظ 

گفتمیان   ه. این امر ناشی از سیلط (210)همان:  «  که به قور شبشان پابستندناتوانان هستند»
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بر ناو من است  مین بیه   تا نشست من »پهلوي است:  هرییتی در جامع-داري و اربا  سرمایه

محروم اسیت و میرد    جهت هر اززن مانلی . (جا)همان «خواهد چون یاب  دستدل  چیاي که 

از منالیت  ؛ چیون خیون شیاهی دارد    پیري  در یو به سبب کسب درآمد بر او برتري دارد. 

 . نیما تلویحیاً در ایین ا یر بیه انقیال  نخبگیان      و  فرهنگی برخوردار است سیاسی اقتصادي 

محروم جامعه در مسیر تحیول اجتمیایی ایتقیاد     هسیاسی و فرهنگی با همراهی و رشد ببق

چیار  دنیمیا در برابیر زن   روشنفکري با تمامی احساسار زنانه است.   هویتی نظر ازدارد. پري 

دانیش   ي نیما در برابیر ایهنجارگرشود. پري نماد سنتی و مدرن می دوگانگی برخاسته از فرهنگ

 هدو چهیر  یو معشیو  ازلی   میا یآن يالگوکهندر فرهنگ بشري  ست. اواتر، سنتی و فرهنگ مش

حیورر زنیان جیادوگر و     اغلیب بیه   نه یینصر ماد» مایآن يالگواساس کهن. بردارد یمثبت و منف

 دهیکشی  ریارواح )ناخودآگیاه( در ارتبیاط هسیتند بیه تصیو      يایی مرمیوز و دن  يروهایکه با ن انیپر

 ییو راهنمیا  ییاشت و معشیوق  ا یاسرارآم  يه  حفت جادوگر يپر .(334: 4224 ونگ ی)« شودیم

 نیی ا هجملی  خلقیت از  یو معن یلطف نهان نهان  يایدر هنهفت؛ نازپرورد يهاحرم پروردهیدارد. سا

سرنوشیت     یارواح یاشیق  ک یپآرزوها  »نماد  يهستند. در فرهنگ نمادها پر يحفار مرموز پر

   .(334ی  342  3: 4221 و گربران  هیشوال) است «یبخشیهو آگا يجادوگر

 

 سطح تبیین -1-3

شیود و سیؤال احیلی    هاي کالن اجتمایی بر بافت گفتمانی بررسی میدر این سطح تأ یر ساختار

 بیه دییدن گفتمیان   » است. تبیین یبارر است از:شده نوشتهاین است که چرا فالن موضو  یا ا ر 

 (.312: 4231 )فرکالف  «جتمایی در ظرف مناسبار قدررا هجائی از روند مبارز ینوان

گییرد.   شیکل میی   4221 – 4231ي هاسالسال بین  43مانلی در دوران پهلوي دوم بی 

در  ( 4241بعد از شیعر مشیهور ققنیوس )    سال 2یا  3 این رخداد فرهنگی و اجتمایی حدود

 4230رضا شیاه در سیال   محمدیابد. انتشار می «حدف»   با ناموابسته به حا  توده ايهمجل

و به تخت نشست و همیشه از دخالت بیگانگان  قدرر نخبگان سیاسی  هاابرقدرربا حمایت 

رو  در ابتیداي  حکومت خود هراسنا، بیود؛ از ایین   هنسبت به ادام  فرهنگی  مجل  و دولت

 دهید و ظیاهراً یرحیه را بیراي فعالییت مطبوییار و      حکومت خود تن به آزادي حیوري میی  

گراي مصید  و بیا   خطر از دولت ملی احساس باا سرانجام گذارد اماندیش باز میبگان آزادنخ

مسیتبد   هکند و چهریلیه دولت مصد  کودتا می 4223مرداد  32یاري آمریکا و انگلی  در 
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گفتمان در سیاختار کیالن جامعیه ح یور و      پنج4230دهد. بعد از شهریور خود را نشان می

 -1گفتمان اسالم نیو   -2تی  گفتمان اسالم سن-3  بلبانهگفتمان سلطنت-4»نفوذ داشتند: 

 )گیودرزي  « لنینیسیت  -چپ مسلمان و چپ مارکسیسیت  »گفتمان چپ -2گرا  گفتمان ملی

ایدئولوژیکی را  هروشنفکران نیا بیشترین سلط خصوصبهمتوسط جدید  هدر ببق (.21: 4223

ر بیر انتقیاد   بیاتی را بنیان نهاد که در آن بیشتگفتمان این روشنفکران اد»حا  توده داشت. 

 ناپذیري آزادي و پیشیرفت و اجتنا مانند حقو  کارگران  زنان   اجتمایی و مسائل غیردینی

شد. از منظر ادبی این گفتمیان توانسیت نیویی سیبک     دینی تأکید می هنقد ایتقادار پوسید

ی بیري  هاي نوشتار و گفتیار سینت  یاز ویژگنوشتاري و گفتاري جدید در ایران بنیان نهد که 

شعر مدرن و داسیتان کوتیاه رئالیسیتی بیراي مبیارزه بیا ادبییار         (.123: 4221 )مهرآیین  «بود

گیرا و سیاسیی متیأ ر از    کار و اشرافی تولید و مصرف شد. این گفتمان ادبیی جامعیه  محافظه

حیا   »ید شید:  کسیستی و ناسیونالیستی بود و با تأسی  رسمی حا  تیوده تشید  افکار مار

 وسه نفیر پنجاه يتن از ای ا وهفتستیب شکل گرفت.  [...]رضاشاه  يریگپ  از کناره توده 

را در  رانیی ا هینوان حا  تیود  با یاسیسازمان س کی لیتشک  ییبا گردهما [...] .ستیمارکس

 .(211: 4221 ان یی آبراهام) «اییالم کردنید   -رضاشاه يروز پ  از استعفا ادهیس- هفت  مهر ماه

سوسیالیستی و سمبولیسی   -مانلی به لحاظ موقعیت ببقاتی و ت  فقر جاو ادبیار رئالیستی

قهرمان این »اند: محروم جامعه هگیرد؛ اکثر قهرمانان این دسته آ ار از ببقاجتمایی قرار می

 «شیود خواه بدل میآ ار در ا ر برخورد با مشکالر اجتمایی  از فردي یادي به انسانی آرمان

کنید  مانلی ه  با پري نماد انقال  و تحول فکري و روحی دیدار می(. 111: 4213 )میریابیدینی  

بر نفوذ ادبیار متعهید و    4232در سال شود. تأسی  کانون نویسندگان و از غفلت بیدار می

اجتمایی در این دهه بایث تسلط محتیواي   هرساند. هژمونی تعهد و مبارزاجتمایی یاري می

چربید    در شعر روایی مانلی محتوا بر فرم میرونیازا. شودیمتمایی بر فرم هنري سیاسی اج

متوسیط جدیید روشینفکر     هدر ایین ا یر هوییت دو ببقی    دارد.  بعد فاحله ها شعر نا  دهو ب

ي بیه ببیعیت و   ورزیشیت شیود.  نیمیا از راه   متوسط سینتی بازنمیایی میی    ههنرمند و ببق

بوروکراسیی   هگیري و توسیع  بیا پییدایش نظیامی    ه. این ببقگرددشایري متعهد می  اجتما 

هیاي میادي جدییدي در اختییار     ی پهلوي فرحیت تجددخواهسبک »یابد؛ اما اداري رشد می

« کیرد سیاسی محیدود میی   لحاظز اداد و روشنفکران را قرار می کردهلیتحصمتوسط  هببق
 (. 111: 4220 )فوران 
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کارگران غیرماهر  متوسط سنتی و هبه نفو ببقساختار اقتصادي و اجتمایی یصر پهلوي 

« بخش نفت تقریباً سه برابیر ده سیال پییش بیود     جابه  نیروي کار حنعتی  4230در»نبود. 

کیارگران   ي به سبب نیاز به کیارگر میاهر بیه   دارهیسرمانظام حنعتی و (. 433: 4211 )کاتوزیان 

میانلی در ایین ا یر  بازنمیایی قیدرر       کرد. برد و تحقییر ها را برد میو آن دادسنتی بها نمی

در ایین اوضیا   کیارگران بیراي      ین حاک  بر جامعه یصر پهلوي است.اقتصادي و سیاسی نو

ل چند جریان کارگري شیکل گرفیت: او   23-30هاي بین سال»کنند: احقا  حت مبارزه می

 توده بودکشان ایران که وابسته به حا  هاي کارگري و زحمتشوراي متحد مرکاي اتحادیه

سندیکاها و کارگران ایران که با حمایت دولت و تشویت انگلیی  و آمریکیا    هدوم  اتحادی [...]

تعهید   اساسبر. نیما (433: 4220 )ییوضی « کارگري کرد و سوم  تشکیالر مستقلیت میفعال

پیردازد و  داري بیه بازنمیایی وضیعیت زنیدگی میانلی میی      اجتمایی و مبارزه با ست  سیرمایه 

 ي براي بیان فقر اجتمایی است. ابهانهن یشت و ف اي رمانتیس  م مو

 

 گیرینتیجه -6

دییداري و رسیانگی ژانیر شیعر رواییی بیراي        -کالمیی  کارکرد گفتماننیما در خلت مانلی از 

ی و اجتمیایی معاحیر بهیره    کیردار گفتمیان  بازنمایی ایدئولوژي خود در نظام سینت ادبیی و   

تیرین گفتمیان ادبیی و    با رویکرد سمبولیس  اجتمیایی مهی   روایی او  -برد. سبک وحفیمی

گفتمیان اسیتبدادي و    هاست. نیما در برابر سیلط  هاي بیست تا چهل شمسیانه در دههشایر

مادي حا  توده  پادگفتمان رئالیس   -پهلوي و گفتمان جبري هداري استثمارگر دورسرمایه

. پري و مانلی دو سازدیمباوري مطرح انآلیستی را با محور آزادي  یشت و انسایده-اجتمایی

بنیدي هوییت اجتمیایی دو قشیر روشینفکر و      ت تیلیکال و خیالی در خدمت حیورر شخصی

توان گفت این ا ر روند گرایش از جبر ببقاتی مارکسیسیتی بیه   فرودست جامعه هستند. می

مطبویار   کند. گفتمان جدید پهلوي دوم مانند آزاديآلیس  را براحی میسوي مکتب ایده

گرایی  تأسی  احاا  و نهادهاي مدنی )کانون نویسندگان( بیر نقیش   حنایو و مدرن هتوسع

در برابیر قیدرر   میانلی  گیذارد و اییدئولوژي جبیري    مانلی تأ یر می ازجملهفایالن اجتمایی 

آلیسی   بازد. در این سیر زندگی و فکیري  میانلی از رئالیسی  بیه اییده     گفتمانی پري رنگ می

روشینفکر و   هاز اجتما  فاسد خود در پایان روایت  به اوضا  ببق د. یأس و گریا مانلیرسمی

سازي روایت از برییت  ماند. ححنهشمسی می 4223مرداد  32بعد از کودتاي  همحروم جامع
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تی سیتمگرانه و  ف اي تقدیرگرایانه و بافت موقعی زمانی دریا و شب بر -ي مکانیالگوکهندو 

بار  432با  «م» هیا شناس« مرا»  «من»لت دارد. بسامد باالي کاربرد ضمیر خفقان جامعه دال

  آمریّیت و  «ر»ا یی « تیو »ت و تعهد مانلی است و پري با کاربرد ضیمیر  تکرار  نشانه مسئولی

کنند. . پري و مرد ناشناس از وجه امري استفاده میدهدیمت خود را نشان اقتدار یا حمیمی

حوالر جامعه را از بریت کنش کالمی )وجهیّیت  ضیمایر  حیفار     ت هخود دربار هنیما دغدغ

م یار    ؛ فعیل فقره 412رد وجه اخباري به تعداد کند. کاربمیوجه افعال( رماگذاري و بیان 

یی و پویایی گفتمان نیما داللت دارند نماواقوت  بار  بر قطعی 100مرتبه و افعال کنشی  423

 کنند.  ها را بازنمایی میی جایگاه سوژهایستا با حنایو ادبو وجه التاامی ایدئولوژي و افعال 

 
 منابع  

 تهران: نی.   .فتّاحی .ا. م و محمديگل .ا ه  ترجمایران بین دو انقال .  4221آبراهامیان  ي. 

 .«یوشییج  نیمیا  میانلی  شیعر  معناشیناختی  -نشیانه  بررسیی  سییال   نشیانه  میانلی . »4213. ا آیتی 

  .  41-4: 42پیاپی  (1) 2  (اد  بوستان)شعرپژوهی

  ویراسیتار ح. دسیترنجی.   یوشییج  نیمیا  از دیگر قطعه پاناده و مانلی منظومه شرح. 4232  . آیتی 

 تهران: فرزان روز. 

رویکردهاي نوین در تحلییل   ؛سبک زندگی اجتمایی تا هاز ببق. »4224اباذري  ي. و چاوشیان  ح. 

 .  33-2(: 30)  اجتمایییلوم  هنام .«شناختی هویت اجتماییجامعه

 تحلییل  و بررسیی ». 4211 مازنیدرانی  م. و کشیاورز مؤییدي  آ.   م. و حیالحی  تشیکّري  ن. و  امامی 

 بوسیتان )شیعرپژوهی  .«کملبیل  جیوزف  قهرمیان  سفر الگوي براساس نیمایوشیج مانلی منظومة
 .30-4 (:1)3  (اد 

 لث.  ا تهران:. ایادي ترجمه پ.  نظام اشیا. 4211بودریار  ژ . 

   تهران: مروارید. نیما در تمام بول روز و شب: بررسی آراءِ. 4221ر.  .بهرام پوریمران  ا

  .خیواه وبن. ارسی  مسایی .ا ترجمه  فرهنگ یلوم اجتمایی. 4223و دیریسلین  ر.  .پارکینسون  گ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحدخلخال و انتشارار حافظ اندیشه.  اردبیل: 

 . تهران: نامک.  یکمال .م ترجمه  نوشتار استیس. 4211تلطف  ، .

 .ققنوس: تهران  نو شعر بوبیقاي .4222ش. جورکش 

 .نیلوفر :تهران  یوشیج نیما شیعر هايدگیرگونی روند دگردیسی داستان. 4222حمیدیان  س.

 نسانیا میلو و ربیااد هنشکددا هنشری. «نیمیا  شیعر  در رواییت  سیاخت ». 4223  م. تیغجهان خلیلی
 .422-403(: 422)11  تبریا هنشگادا
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 همییایش نخسییتین هییايمقالییه مجمویییه .«مییانلی منظومییه تحلیییل و نقیید. »4224.م ذوالفقییاري 
 .شفلین: ساري  نیماشناسی
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   تهران: سخن. هاها  رویکرها و روشسبک شناسی   نظریه. 4213فتوحی رودمعجنی  م. 
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   ها.انهتهران: مرکا مطالعار و تحقیقار رسم. مهاجر. 

 تهران: رسا.  .تدین. ا ه  ترجمتاری  تحوالر اجتمایی ایران ؛مقاومت شکننده. 4220فوران  ج. 

 .ر.    متیرج  م 4223 – 4202شیبه مدرنیسی      اسیتبداد  اقتصاد سیاسی ایران.  4211کاتوزیان  ه. 

 تهران: پاپیروس.  .نفیسی

 ه  مجلی «شناسیی زبیان  دیدگاه جامعیه  ضمایر شخصی و حورتهاي خطا  از. »4233ح. . کشاورز  م
   .21-34 (:4)   ادبیار هدانشکد

   تهران: اختران. فکران ایرانتجدد ناتمام روشن. 4223گودرزي  غ   ر. 

ششیمین همیایش   . «میانلی  منظومیه  در نیمیا  آرمانی آنیماي دریایی پیکرپري». 4214محمدي  ا. 
 بان و ادبیار فارسی.    تهران: شهیدبهشتی و انجمن یلمی زهی ادبیپژوهش

 و تئییوري در نمییایش و داسییتان و شییعر تییوازي: نیمایوشیییج. »4212 .م حییدیقی  و س مطییوري 

  .  300-433 (:3)1  معاحر پارسی ادبیار .«سرایش

   تهران: سخن. تاری  ادبیار داستانی ایران. 4213میریابدینی  ح. 

مدرنیسی  اسیالمی در هنید  مصیر و      هیاي ظهیور  ریشه شرایط تولید فرهنگ:. »4221مهرآیین  م. 

 دانشگاه تربیت مدرس.   شناسیدکتري جامعه هنامپایان .«ایران

 .  11-22(: 1)3  فرهنگستان هنام .«اشی زبانکنایه نق. »4232دیان کامیار  ر. وحی

ترجمه پ. ایادي و دیگران. ویراسته م. مهیاجر    تحلیل گفتمانی مطالعاتی در. 4221ون دایک  ر. 

 .هامرکا مطالعار و تحقیقار رسانهتهران: نبوي.  و م.

هیاي  نظرییه  هدانشینام . زاد و ا.ح. هاشیمی ترجمیه ف. نیوري  . «مندي بصريروایت». 4211. بال  م 
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   تهران: هرم .    گفتمان شناسی رایج و انتقادي. 4222 یارمحمدي  ل.

   تهران: نگاه. .جلیلی .  مترج  هتحلیل گفتمان. 4213 ل.  یورگنسن  م و فیلیل 
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