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Abstract 
A deep understanding of literary texts strongly depends on 
understanding the factors that contributed to their creation. One of these 
factors is how an author is inspired by the intellectual poetics of other 
literary figures. The present study seeks to use a functional linguistic 
framework to investigate the influence of Shahriar’s language and mind 
on Hooshang Ebtehaj’s ghazals and closely analyze the latter’s 
tendency towards Shahriar’s poetic style. These influences can be 
divided into three types: imitative (based on repetition), combined 
(based on repetition and intra-process change), and interpretative 
(based on repetition and extra-process change). Our findings suggest 
that Ebtehaj tends towards change and creativity instead of mere 
imitation. The factors contributing to Ebtehaj’s inspiration from 
Shahriar’s poetics include his love of Shahriar and his works, the 
popularity of Shahriar’s works, and the role of audience as well as the 
historical context. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
We know that literary texts contain the thoughts, emotions, feelings and 
imaginations of their creators. However, the formation of the face and 
such works are always influenced by various factors, including: 
political and social changes, the ups and downs of the personal life of 
artists, as well as the influence of the minds and language of other poets 
and writers. Among the factors influencing the formation of literary 
works, it is of special importance to show how poets or writers were 
influenced by prominent texts from the past or the present. Because it 
clarifies the hidden parts and their thoughts, and consequently causes a 
better understanding of their personality, tendencies and thoughts. 

 Describing and analyzing the effectiveness of a literary text from 
another text or texts requires examining that work in the framework of 
a scientific and precise theory. Among the various theories and methods 
of adapting and comparing literary texts, stylistic knowledge is a 
common and scientific method in order to benefit from an accurate and 
comprehensive framework. Today, stylistics has four main approaches: 
"traditional, linguistic, approach derived from literary theories, and 
computer approach" (Fotouhi, 1390: 89) 

Among these theories is a stylistics based on systematic  Functional  
linguistics developed by Halliday, the founder of  Systemic Functional 
Linguistics   , to describe and analyze literary texts according to the 
factors that shape them, such as culture and social system, beliefs. 
Individual and ... is dedicated. Therefore, this theory reveals the role of 
various discourses and the poet's attention in the construction of literary 
works and shows its manifestation in the construction of language and 
the combination of words. Systemic Functional Linguistics    because it 
studies the construction of language in three main sections: verbal 
processes, process participants (nominal groups and related elements), 
and process situations (types of constraints) that encompass all 
linguistic constructs. Gives; It will be a comprehensive method for 
comparing and comparing literary texts in the framework of a structured 
and scientific theory. 

Obviously, comparative research requires the necessary capacities. 
Among contemporary poems, Houshang Ebtehaj's lyric poems have 
such a capacity because Ebtehaj is a poet" Synchronic and   
Diachronic". (Shafiee Kadkani, 311: 1390) In other words, in addition 
to paying attention to the political and social events of his poetic period 
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(Synchronic) in creating literary works, he has always used classical 
Persian literature and his brilliant works (Diachronic). 

In the present study, we try to first show the capabilities of Systemic 
Functional Linguistics  as an efficient method in comparative research, 
then to describe the various influences of Houshang Ebtehaj on 
Shahriyar's lyric poems, based on the principles of linguistics, and then 
the contexts  And interpret and analyze the reasons for those tendencies. 

Research Questions 
1-How can a plan to show the types of influences be presented based 

on the main foundations of role-oriented linguistics? 

2- What are the main principles of this plan and what are its advantages 

over previous theories? 

3- According to this plan, to what extent and with what quality has 

Ebtehaj been inspired by Shahriyar's lyric poems? 

2. Literature Review 
After the introduction of Systemic Functional Linguistics in the West, 
in Iran, some scholars, while designing and explaining Holliday's ideas, 
analyzed literary texts based on role-oriented teachings. Among them 
we can mention the following: - Mohajer and Nabavi (1997) were 
among the first people who, while designing and explaining Halliday's 
systematic theory, also provided a model in this field and analyzed and 
interpreted some poems by Nima Yoshij. Based on the six linguistic 
processes -Agha Golzadeh (2005) in a separate article dealt with the role 
and application and importance of Systemic Functional Linguistics 
knowledge in analyzing and explaining literary works and while 
explaining Halliday's theoretical issues, analyzed a lyric by Hafez in the 
context of  Systemic Functional Linguistics. -Khan Jan and Mirza 
(2006) tried to provide a  Functional  analysis of poetic discourse and 
effective factors in poetic communication based on Halliday's Systemic 
Functional Linguistics  theory, also according to the model of previous 
researchers -Mashhoor and Faghiri (2015) with the aim of recognizing 
Saadi's experimental world, analyzed his lyric poems based on 
linguistic principles and concluded that in terms of cognitive style, 
behaviors, actions, and movements play the most important role in 
constructing the language of Saadi lyric poetry. -Monshizadeh and 
Elahyan (2015) by trying to identify the basic components of Saadi 
Golestan and explain its main features with the help of Halliday's 
theory, showed that Saadi in the construction and selection of various 
processes in addition to meaning to the form and musical effects of 
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language And since the subject of Golestan is related to human beings 
and human relations with each other; Behavioral process is the most 
obvious process in Saadi's intellectual system.-Amirkhanlou (2015) 
After describing the verbs of Hafez's lyric poems from the perspective 
of linguistic processes, and a separate analysis of each process, has 
come to the conclusion that the use of various processes in Hafez's lyric 
poems has special reasons and their use should be used as a stylistic 
indicator. 

Many researchers have created works about the life, works and ideas 
of Ebtehaj. For example: - Azimi and Tayeh (2012) in a two-volume 
book, have published their various interviews with Ebtehaj. 

- Savarsofla (2008) has published a collection of articles on the life, 
poetry and views of prominent personalities about Ebtehaj. -In an 
article, Moradi et al. (2019) have studied Ebtehaj lyric poems from the 
perspective of traditional stylistics, in three layers: phonetic, linguistic, 
and intellectual. But so far the capacities of the principles of  Systemic 
Functional Linguistics  in the field of adaptation of literary works have 
been neglected and no article has been presented about the influence of 
Ebtehaj on Shahriyar's mind and language. 

3. Methodology 
The type of study and research method is (qualitative-quantitative) and 
the form of its implementation is descriptive (including the study of 
how Ebtehaj is affected by Shahriyar's sonnets) and analytical 
(including the analysis of the fields of formation of those influences and 
exploring the reasons for Ebtehaj's tendency to Shahriyar's sonnets). It 
is an interdisciplinary research format. The statistical population of the 
study includes all the lyric poems of Shahriyar and Ebtehaj. Also, the 
body or sample of the research includes 274 verbs of the lyric poems of 
these two. The unit of analysis is the process verb. 

Results 
One of the most important factors in shaping the face of outstanding 
literary works is the inspiration and perception of its creators of the 
intellectual and linguistic heritage of former or contemporary artists 
with them. The description and analysis of such adaptations play an 
important role in recognizing and explaining the lesser-known parts of 
such works. 

There are various theories today about showing the influence of 
literary works on other works, but the two theories of vision 
intertextuality, proposed by Kristova, and  extra textuality  , which are 
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the result of Jar Genet's research, are the most popular. In this study, we 
tried to provide a new method for comparative studies based on  
Systemic Functional Linguistics , which has advantages over previous 
studies. A method that, while concise, includes all kinds of influences. 

The way in which the definition of structures and how influences are 
based on how language constructs are used (verb-centered). In such a 
way that after determining and describing the impact, it is possible to 
analyze the quality of the impact and why it has already been done in 
other theories related to the application and comparison of the neglected 
effects. For this reason, a plan was made in this field and it was 
determined that three types of effectiveness can be considered: 

1-Repetition-based impact: is the repetition of all the components of 
a process, including the verbal process, process participants, and 
process situations. This kind of effectiveness because they are far from 
being replicated, far from any creativity and structural initiative; We 
call it imitation affectivity. 

2- Intra-process affectivity: It is the effectiveness in which the 
process or verb, as the most important element of the sentence structure, 
is exactly repeated or moved under its own subset. But all or part of the 
other building blocks of the process (participation and position of the 
builder of the process) are subject to change. Of course, duplicate 
element or elements are used in the same syntactic position and process 
structure as the adapted element or elements. Intra-process 
effectiveness in order to repeat (or move) the process and change the 
participants and constructive situations of the process is a mixture of 
repetition and imitation and initiative and creativity, so it can be 
considered semi-creative or combined impact. 

3- Extra-process influence: Impression is during which all or part of 
the participants or constituent situations of a process (verb) are used in 
constructing a different process. Therefore, the structure of the adapted 
process is not preserved. This type of influence is called creative or 
interpretive influence because it is the process by which the adapted 
process is generally transformed, reread, and a new process structure is 
formed. 

Based on such an approach, the impact of Ebtehaj on Shahriyar's 
lyric poems was studied and analyzed. The results indicate that in the 
impact of Ebtehaj on Shahriyar's lyric poems, processes based on pure 
repetition (imitation processes) have a much lower frequency than 
processes based on repetition and change (combined and interpretive 
processes), which indicates creativity and innovation. Ebtehaj is 
inspired and adapted from Shahriyar's poetry and he avoids pure 
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imitation and repetition. The frequency and diversity of Ebtehaj's 
influence on Shahriyar shows the important role of Shahriyar's poets in 
the construction and formation of Ebtehaj's lyric poems. Influence, the 
reasons for which should be sought in Ebtehaj's deep interest and 
attachment to Shahriyar and his lyric poems, the acceptance of 
Shahriyar lyric poetry, the role of the audience and the impact of the 
historical period, as well as Ebtehaj inexperienced youth.  
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 تحلیل گفتمان سیاست و اجتماع در غزلیات هوشنگ ابتهاج
  )بر پایه نظریه ون دایک(

  2*لیال هاشمیان ؛ دکتر 1محمدتقی یوسفی

 2/4/1400 پذیرش مقاله:             14/7/1399 دریافت مقاله:

 چکیده
ترین دایک به تعیین و توضیح عمدهکاوي ونهاي  گفتماندر این پژوهش پس از معرفي مؤلفه

 شهايموضعگیریهاي سیاسي و اجتماعي هوشنگ ابتهاج در غزلیاتش و سپس به واکاوي گرای
هاي ست. براساس یافتهشده ادایک پرداختهسیاسي و اجتماعي وي براساس نظریات ون
کات اوي نحدایک، بیان و تأکید بر اطالعات پژوهش از میان چهار ضلع مربع ایدئولوژیک ون

قطب  گفتمان خودي، و بیان و تأکید بر اطالعات حاوي نکات منفي درباره مثبت درباره
یه و... کنا بخشي،هایي چون: توصیف، واژگانگرایي، بزرگنمایي، تعمیمدیگري، در قالب مؤلفه

 -دهد. روش پژوهش، توصیفياساس موضعگیریهاي سیاسي و اجتماعي ابتهاج را شکل مي
اي بررسي حتوا به روش کتابخانهمگیري از تحلیل و تفسیر هاي پژوهش با بهرهتحلیلي، و داده

  است.قرار شده

، ازي در شعرسدایک، تحلیل گفتمان انتقادي، برجستهشعر ابتهاج، نظریه ون ها:واژهکلید
 گفتمان خودي و دیگري در شعر.
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 لهأمقدمه و طرح مس. 1
اي بهه بررسهي و تحلیهل کارکردههاي     به عنوان روشي بینارشته 1تحلیل گفتمان انتقادي

بان مفههومي خنثهي و شهفا     زپردازد. در این روش، سیاست و اجتماع مي زبان در عرصه
 ست.  اي اجتماعي و ایدئولوژیک انیست بلکه پدیده

هاي مختلف از جمله نقد ادبي تحلیل گفتمان انتقادي، رویکردي جدید در حوزه              
عي جتماااست که قائل به تأثیر ایدئولوژي و قدرت در زبان است و زبان را کنشي 

ا انگیزه ی ندارد و تمام متونین رویکرد، کاربرد خنثي در زبان وجوداداند. از دید مي
 .(159:1390زاده،)آقاگلکي دارد بار ایدئولوژی

داشت زبان به عنوان پدیهده یها فعالیهت    انتقادي با نظرشناسيتحلیلگران عرصه گفتمان
پردازنهد. از آنجها کهه    اجتماعي به مطالعه ارتباط زبان، جامعه، سیاسهت و ایهدئولوژي مهي   

 لقهان آنهها  رخدادهاي سیاسي و اجتماعي گوناگون اسهت و خا  اغلب آثار ادبي دربردارنده
انهد، ررفیهت مزم   هعمدتاً در برابر فراز و فرودهاي سیاسي و اجتماعي موضهعگیري کهرد  

رویکهرد تحلیهل گفتمهان انتقهادي را دارا هسهتند. غزلیهات        براي تحلیل و بررسي بر پایهه 
هوشنگ ابتهاج نیز به دلیل بعد سیاسي و اجتمهاعي عمیه ، همهین امکهان را دارد. ابتههاج      

(؛ به این معنها کهه وي در عهین    311:1390)شفیعي کدکني،است « زمانزمان و در هم»شاعري 
زماني( به این دلیل که شهاعري مردمهي    توجه به ادبیات کهن و صفحات درخشان آن )در

ههاي خهود را   است در برابر حوادث و رویدادهاي زمانه خود موضعگیري کرده و  اندیشه
توجه ابتهاج به ادبیهات کالسهیک فارسهي بهه      .2است )همزماني(در غزلش منعکس ساخته

رفتن وي در ورطه تقلید و تکرار مضمون سخنسرایان گذشته نیسهت بلکهه وي   معناي فرو
از ررفیتهاي زباني، موسهیقایي و ادبهي آثهار آنهان در جههت بهه تصویرکشهیدن اوضهاع و         

برابهر تمهام   آنچه هنهر سهایه را در   »است. بردهموقعیت سیاسي و اجتماعي عصر خود بهره
است کهه او ررایهف بوطیقهاي حهافظ را در     غزلسرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده، همین

)ساورسههفلي، « اسههت.خههدمت تصههویرگري بهارههها و زمسههتانهاي تههاریخي انسههان درآورده

شود بعد سیاسهي و  ؛ از این روي در این پژوهش سعي ميبه نقل از شفیعي کهدکني(  210:1387
 -انتقهادي و براسهاس رویکهرد شهناختي    شناسهي تهاج در قالب گفتمهان اجتماعي غزلیات اب

دایک به عنوان یکي از روشهاي اصلي و کارآمد در این عرصه، مهورد کهاوش   اجتماعي ون
ههاي سیاسهي   گیرد تا ضمن بررسي موضعگیریهاي شاعر در تقابل با رخهداد و بررسي قرار
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زبان و کارکردهاي آن و تحلیهل   ر عرصهاثر وي بویژه د ماندهدوران خود، ارزشهاي مغفول
ههاي سیاسهي و   هاي بالغي و ادبهي سهروده  شود. بنابراین ابتدا به توصیف و توضیح جنبه

است؛ سپس این غزلیات از دیهد  شدهاجتماعي ابتهاج چون نماد، استعاره، کنایه و... پرداخته
گرفتهه  مورد بررسي قهرار راهبردهاي ایدئولوژیکي تولید محتوا، مطرح در نظریه ون دایک، 

در القهاي   هاهاي زبان نیز نقش این سازهگیري سازهو در پایان به تأثیر ایدئولوژي در شکل
 است.  شدهمفاهیم ایدئولوژیک اشاره

 پژوهش. پیشینه2
ههاي هوشهنگ ابتههاج، همهواره مهورد توجهه       بررسي ابعهاد سیاسهي و اجتمهاعي سهروده    

تهوان بهه ایهن مهوارد     است؛ از آن جملهه مهي  قرارگرفتهپژوهشگران ادبیات فارسي معاصر 
 کرد:اشاره
سهاختار   طهي پژوهشهي در واکهاوي عناصهر سهازنده      (1389)زاده اقبالي و رسهول  –  
نمادههاي   (1390)محمهدي و کولیونهد   ند. اکردههاي سیاسي و اجتماعي ابتهاج سعيسروده

بهه تحلیهل    (1391)نیا و آقاجهاني  رسول اند.کردهسیاسي و اجتماعي اشعار ابتهاج را تحلیل
بي در کتها  (1391)عظیمي و طیّهه   اند.ر اشعار ابتهاج پرداختهدهاي رمانتیسم اجتماعي زمینه

هاي گوناگون خود را با ابتهاج در موضهوعات مختلفهي چهون فهراز و     دو جلدي، مصاحبه
قهش شهعر   و اجتمهاعي او و ن  و گرایشههاي سیاسهي   هافرود زندگي شخصي وي، کوشش

س کنهون براسها  انهد؛ امها تها   گیري غزل وي را به چاپ رسهانده شاعران کالسیک در شکل
ههاي  غزل ابتهاج انجام نشده و نیز جنبهه  دایک، پژوهشي در حوزهانتقادي ونگفتمانتحلیل
-تمهان است. گفتني اسهت پژوهشههاي گف  ماندهکاوانه در پژوهشهاي یادشده مغفولگفتمان

تهوان بهه مهوارد    وسیعي دارد که از آن میان مي دایک هم پیشینهنظریات ون کاوانه بر مبناي
 ذیل اشاره کرد:

دایک به تجزیه گفتمان انتقادي ون بر اساس نظریه (1393) شیروان و زرقانيحامدي – 
ههاي  ، و هدفمنهدي بهه کهارگیري جنبهه    شاهنامه پرداخته« رستم و شغاد»و تحلیل روایت 

 .انهد پردازي رستم و شهغاد بهه نمهایش گذاشهته    داستان را در شخصیتصوري و محتوایي 
أکیهد  دایک و بها ت در چهارچوب مربع ایدئولوژیک ون (1396)احمدي و تجلي اردکاني میر

ههاي مههدي اخهوان    بر اوصا  طبیعت به تجزیه و تحلیل بُعد سیاسي و اجتماعي سهروده 
 اند.  ثالث پرداخته
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 . چهارچوب نظری پژوهش3
 تحلیل گفتمان 3-1

« وگو یا مهتن در چههارچوب زمینهه یها بافهت     بررسي گفت»تحلیل گفتمان در یک جمله، 
گفتمان در بررسهي ویژگیههاي    ؛ به عبارت دیگر تحلیلگران عرصه(20:1382دایهک، )وناست 

شهدن آن  هاي سیاسي و اجتماعي دخیل در سهاخته صوري و محتوایي اثر با توجه به زمینه
یژه نین دیدگاهي حاصل تقابهل و نقهد تحلیهل گفتمهان نقشهگرایانه و بهو      کنند. چسعي مي

تحلیل گفتمان ساختگراست. زبانشناسان سهاختگرا چهون چامسهکي، پیهرس، مهوریس و      
هاي زباني و ویژگیهاي دستوري سوسور در تجزیه و تحلیل هر متن صرفاً به ساختار سازه

 وچون تامپسهون، گیهون، و بهویژه فهالر     سان نقشگرا کردند در حالي که زبانشناآن اکتفا مي
فهت یها   کردن مفهوم باهالیدي در کنار توجه به ویژگیهاي صوري و دستوري متن با مطرح

ند. بها  اکردهمتني در ساخت متون اشارهزمینه در شکلي محدود به نقش برخي عوامل برون
ان ایهن  ندیشهمند تر شد به طوري کهه ا پیدایش تحلیل گفتمان انتقادي، مفهوم بافت گسترده

دایک، اصهوم تجزیهه و تحلیهل صهورت و     روش چون روث وداک، نرمن فرکال ، و ون
لوژي ویژگیهاي دستوري متن را در توجه به جریانات سیاسي و اجتماعي، قدرت و ایهدئو 

در سهه سهطح    انتقادي هر چند بررسهي متهون  کاوي. در روش گفتمان3کنندجو ميوجست
، نمایهان  شهده  مطهرح  فهرکال   به صورت منسهجم در نظریهه   6و تبیین 5، تفسیر4توصیف

گیهري آن در دیگهر نظریههات   کلزبهان بها بافههت و موقعیهت شه     سهاختن تعامهل و رابطهه   
دایک نیز بر شناخت ویژگیهاي صهوري و دسهتوري اثهر    کاوي انتقادي از جمله ونگفتمان

اي اساس دانش زمینهبر نها)توصیف(، شرح و تفسیر گفتمان متن و پیوند آن با دیگر گفتما
 ر سهاخته مفسر )تفسیر( و نیز نشاندادن تأثیر ایدئولوژي و تعامالت سیاسهي و اجتمهاعي د  

 شدن صورت و محتواي متن )تبیین( مبتني است.  

 دایکتحلیل گفتمان انتقادی ون 3-2
 حمطهر « ناختيشه  -تحلیل گفتمان اجتمهاعي »انتقادي خود را تحت عنوان  دایک نظریهون

از نظهر   استوار است.« گفتمان»و « شناخت»، «جامعه»کرد. اساس این رویکرد بر سه عامل 
 ست:  اند. از این رو معتقد ااي گستردهوي این سه عامل خود زیر مجموعه

وگویي تا تصاویر و طرحهاي چاپي و گفتمان از متون نوشتاري و تعامالت گفت              
گیرد. شناخت نیز ميهاي صورت را دربرحتي حرکات سر و دست و حالت
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شناخت فردي و اجتماعي است. بنابراین شامل عقاید، اهدا ،  دربرگیرنده
چنین جامعه ي بازنمودهاي ذهني است. همارزشیابیها، احساسات، رفتارها و همه

)روابط  هاساختارتک افراد( و کالنمرکب از ساختارهاي خرد )تعامالت تک
  (.96: 2001)ون دایک،گروهي( است جمعي و بین

خود بیش از همه به عامل شهناخت، تکیهه کهرده و     وي از بین سه عامل کلیدي نظریه 
بهر   اهمیت داده و بر آن است که تفکر و شناخت انسان از جامعهه و گفتمانههاي مختلهف   

نامهد،  مهي  7دایهک آن را مربهع ایهدئولوژیک   رکن که ون استوار است. این چهار چهار پایه
 عبارت است از: 

 ما )خودي( است.  یان و تأکید بر اطالعاتي که حاوي نکات مثبت دربارهب -1              
 )دیگري( است. آنها یان و تأکید بر اطالعاتي که حاوي نکات منفي دربارهب -2              
ما )خودي(  نفي دربارهتأکید از اطالعاتي که حاوي نکات م توصیف و رفع -3              

 است.
)دیگري(  آنها وصیف و رفع تأکید از اطالعاتي که حاوي نکات مثبت دربارهت -4              

 . (256:1993)ون دایک، است 

 دایک  نوراهبردهای ایدئولوژیک تولید گفتمان از نظر  3-2-1
ههاي  یوهشه یا بازشناسي  هایي براي کشف آسانراهبردهاي ایدئولوژیکي تولید گفتمان، راه

ارهها،  تحلیل ایدئولوژیک گفتمان در چهارچوب مربع ایدئولوژیک است. برخي از این معی
 ، عبارت است از:   که در پژوهش به کاررفته

روش توصیف کنشگران هر گفتمان به ایدئولوژي وابسته اسهت کهه   توصیف کنشگر: 
یهم درونگهروه خهود را    تمایهل دار ما عمومها  »شود. در ساخت آن گفتمان به کارگرفته مي

ه مثبت و طبیعي توصیف کنیم و برونگروه را به صورت منفي. مها توصهیفات منفهي گهرو    
« کنهیم انگاریم و بر ویژگیهاي منفي دیگران تأکید مهي کنیم و نادیده ميخود را کمرنگ مي

 (. 735:2005)ون دایک، 
ولید ایهدئولوژي در بحهث   بخشي از راهکارهاي تآنها( :  -بندی )دسته بندی ماقطب

شهود. در ایهن   شهناخته مهي  « بندي شدهمعرفت قطب»با اصطالح « بازنمایي دیگران شیوه»
تقسهیم  « برونگروه/ آنهها »و « درونگروه/ ما»راهبرد، کنشگران دخیل در گفتمان به دو دسته 

 خوب و بد در مورد برونگهروه  است به صورت زیر مجموعهبندي ممکنقطب»شوند. مي
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« نمود پیدا کند؛ مثالً در قالب دوستان و متحدان در یهک سهو و دشهمنان از سهوي دیگهر     
 (.736)همان: 

 قیهده عهها و  معاني مشابه با توجه به جایگاه، نقهش، اههدا ، دیهدگاه   »گرایی: واژگان
« ت اسهت است با کلمات متفاوت بیان شود و این امر عملکرد معنایي ترکیباگوینده ممکن

 . (736)همان:
یژگهي  است که گوینده بهر و  گونهشکل منسجم این راهبرد این»بازنمایی مثبت خود: 
ر کند. بازنمایي مثبت خود، ضرورتاً ایدئولوژیک است؛ چرا که بمثبت گروه خود تأکید مي

 . (739)همان: « کندتصویر مثبت خود مبتني است که ایدئولوژيِ گروه را مشخص مي
ههاي مثبهت گفتمهان    دادن ویژگيرنگ جلوهاست از کمارتعب بازنمایی منفی دیگران:

 (. 740)همان: « بازنمایي منفي دیگران متمم بازنمایي مثبت خود است»رقیب 
شود کهه مرجهع، کمیهت یها کیفیهت      کاربرده ميدر راهبرد ابهام، اصطالحهایي به ابهام:

منهد سیاسهي و   ابهزار قدرت »دایهک مهدیریت وضهوح و ابههام را     باشد. ونمشخصي نداشته
توان به کمّي نماههاي مهبهم   ؛ براي نمونه مي(24:2015)ون دایهک، است خوانده« ایدئولوژیکي

کهردن یهک موضهوع،     کهرد کهه بها ههد  کمرنهگ     در تعداد مانند اندکي و زیهادي اشهاره  
 شود.  بزرگنمایي و یا انکار هر رخداد استفاده مي

ایي معنهایي اثهر، کهه سهبب بازنمه      بخشي به بافهت یکي از راهکارهاي غنا بزرگنمایی:
معنهایي   -شهود، راهکهار بیهاني   ویژگیهاي مثبت خهودي و ویژگیههاي منفهي دیگهري مهي     

ط منفهي  داریم نقاط منفي گروه رقیهب بزرگنمهایي شهود و نقها    ما انتظار»بزرگنمایي است. 
ي هها این کار از طری  استعاره دهنده بیان شود. بعضي وقتهاگروه خودي با عبارات کاهش

 . (735)همان:« پذیردخاص صورت مي
بهر وحهدت،   »همدلي یکي از تأثیرگذارترین راهبردههاي سیاسهي اسهت کهه      همدلی:

ر گهروه  ه. نویسنده در رویارویي (71)همان:« کندميگروهي تأکیدانسجام و همبستگي درون
دازد؛ پهر یا ملت با تهدید بیروني جدا از جهتگیریهاي سیاسي به همدلي با آن مجموعه مهي 

هاي فرهنگي مشترک خهود در برابهر   کشورهاي فارسي زبان باید از داشته مابه عنوان مثال 
 کنیم.تهاجم فرهنگي غرب محافظت

 رخهودي دادن نقاط منفي گهروه غی به منظور تعمیم»اغلب سازندگان آثار بخشی: تعمیم
 تبعیض در ستي، عموماًپرر گفتمان نژادکنند؛ براي مثال دبخشي استفاده ميراهبرد تعمیم از
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 (. 735)همان:« شودپذیر مهاجران ساخته و پرداخته ميا باب ویژگیهاي منفي عمومیت
جهه  اطالعاتي که به طهور کلهي بهه ههی  و    »در این روش، معنایي ویژه،  انگاشت:پیش

 . (67:2015)ون دایک، « شودميمشترک یا پذیرفته نیست از پیش بدیهي دانسته
یگهري/  ز به عنوان ابزاري بیاني، عموما در جههت کاسهتن شهأن گهروه د    کنایه نیکنایه: 

« رودکنایه براي کاستن از جایگاه طر  مقابل به کهار مهي  »شود. غیرخودي به کارگرفته مي
 (. 740)همان:

ان چیزي تحت عنوان تحلیهل گفتمه  » دایک معتقد است که گفتني است از آنجا که ون
ههاي مهورد مطالعهه    ناگزیر به گهزینش برخهي از مؤلفهه    تمام و کمال وجود ندارد بلکه ما

ههاي مختلهف صهوري و    توانهد جنبهه  و با توجه به اینکه ایدئولوژي مي( 99:2001)« هستیم
تهوان عناصهري چهون موسهیقي،     دستوري آثار ادبهي را تحهت تهأثیر خهود قراردههد، مهي      

 آورد.لوژیک به شماربیان و القاي ایدئو پردازي و... را نیز دستمایهفضاسازي و صحنه

 . بحث و بررسی4
 زده و نقد حاکمیت ستمگر استبداد توصیف جامعه 4-1

ملهي   ، که به سقوط دولهت مصهدو و شکسهت جبههه    1332مرداد سال  28 پس از کودتاي
دیکتاتوري و در پي آن کشتار یا زنداني کهردن مخالفهان    هاي تسلط دوبارهمنجر شد، زمینه

 قدانهه شد. در این وضهعیت اغلهب اشهعار منت   آلود فراهمآور و خفقانو ایجاد فضاي رعب
نمادگراییههاي شهاعرانه و غالبهاً در پیونهد بها عناصهر طبیعهت         سیاسي و اجتماعي در سایه

 گیرد. ابتهاج نیز با چنین رویکردي به عنوان شاعري مبارز، که هی  گهاه از توجهه  ميشکل
داد آلهود و اسهتب  خفقهان  ف جامعهه فل نیست به توصیهاي اجتماعي دوران خود غابه سویه

 چشهمي »گیرد؛ از جمله در غهزل  زند و عوامل آن را به باد انتقاد ميآن دوره دست مي زده
 1340سال سرایش:« انتظار کنار پنجره

 اي دل به کوي او ز که پرسهم کهه یهار کهو    »
 ماندم در این نشهیب و شهب آمهد خهداي را    

 ما رفت و کس نگفتاي بس ستم که بر سر 
 زنههد امشههب سههرود مههانمههيبههه دل  چنگههي

 ریخههتخههاکخههون هههزار سههرو دمور بههه 
 

 شههکوفه کههه پرسههد بهههار کههو در بههاپ پههر 
 آن راهبههر کجهها شههد و آن راهههوار کههو    

 شهههناس حکهههایتگزار کهههو   رهآن پیهههک 
 دار کهو... زنهده شهب چنگهي ترانهه آن خوش
 «هههاي لههب جویبههار کههو  يهههااي سههایه
 (85:1385)ابتهاج،                                   
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ا و نماد اوضاع نامناسب و وضعیت نهاهموار و نهامتوازن ایهران پهس از کودته     « نشیب»
راهبهر، راههوار و   »دیکتهاتوري بهر جامعهه اسهت.      سمبل استبداد و نمایانگر سهلطه « شب»
گزار و حکایت»چنین ممصدو است. ه کنایه از شخصیت کاردان، خبره و شایسته« شناسره

محبوبیهت   کنایه از سهخنداني و جهذابیت او، و نشهاندهنده   « دارزندهشبچنگيترانهخوش
دسهت   قامتان آزادیخواه اسهت کهه بهه   استعاره از راست« سرو دمور»وي در جامعه است. 
الن کودتها  اند. ایدئولوژي اصلي غزل بر انتقهاد از سهتمگریهاي عهام   شدهعوامل کودتا کشته
اند؛ اما سایه بهه  شب استبداد منجر شده به سقوط دولت مصدو و سیطره معطو  است که

کنهد؛ چهرا کهه آنهان در رویهارویي بها عوامهل        ميشکل غیر مستقیم مردم جامعه را نیز نقد
هاي پس از آن منفعل هستند و جامعهه )جویبهار( را از   براندازي حکومت مصدو و کشتار

    اند.هر گونه اعتراض و واکنش تهي کرده
ده عهه بزرگنمایي به لحاظ ایدئولوژیکي، بیشترین نقش را در سهاخت گفتمهان اثهر بهر    

بهه   ، که براي اشاره پنهاني به مصدو«آن« دارد. مقصود شاعر از کاربرد فراوان صفت اشاره
 بخشهي شخصهیت وامي او، تالشهي اسهت    رفته، جدا از بزرگنمایي، تأکید و تشهخص کار

ههاي رههایي و   اي که تمهامي دریچهه  خود بر جامعه دامنهم پربراي نشاندادن حسرت و تأل
محکهوم  « مبسهي سهت  »شده و به دلیل تغافل و انفعال حاکم بر آن به تحمل امید بر آن بسته

، نیهز « در این نشیب»در ساختار « این« است. راهبرد بزرگنمایي در کاربرد صفت اشارهشده
-شهده اي درمانده و بي ثبات اسهت، انتخهاب  امعهعم  دشواري اوضاع در ج که بیان کننده

دن کهر چنین صفت شمارشي هزار به عنوان عدد فراواني براي اغهراو و برجسهته  است. هم
صیف مثبهت  است. دیگر راهبرد گفتماني شاعر، توشدهگرفتهکشتارهاي دوران کودتا به کار

ار، ره شهناس  کنشگر خودي است. این راهبرد در توصیف شخصیت مصدو )راهبر، راههو 
طهب  و...( نیز توصیف و برکشیدن حامیان دولت او )سهرو دمور( بهه عنهوان کنشهگران ق    

 است.  شدهگرفتهکارخودي به
گیري از روش کنایه، تعریض و کهاربرد جمهالت   شاعر در برابر گفتمان خودي با بهره

ردازد کهه  په اي مهي پرسشي در معني غیر واقعي آن به عتاب، سرزنش و توبیخ مردم جامعه
راند ميحاشیهدهند و آنان را بهشاهد سقوط دولت مصدو هستند و هی  اقدامي انجام نمي

دروني )مونولهو(( خهود   گویيتک زند و به شیوهو حتي از مخاطب قرار دادن آنان تن مي
وجهه پرسشهي عهدم تحقه      »دهد؛ در عین حال با توجه به اینکهه  را مورد خطاب قرار مي
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و شهاعر نیهز از ایهن وجهه بهه      ( 130:1379)وحیدیان کامیهار، « رساندواست را ميهمراه با درخ
کرد که ضهمن انتقهاد از مهردم بهه     توان چنین برداشتميبهار(   7)است فراواني استفاده کرده

است و حرکت و اقدام علیه حاکمیهت  طور ضمني، آنان را به تفکر نسبت به آنچه رخ داده
اسهاس پایبنهدي بهه اصهول     بوطیقاي اندیشگاني ابتهاج و بر کند؛ چرا که درشاه تشوی  مي

حزبي که وي بدان معتقد است )کمونیسم(، مردم باید در متن هر گونهه تحهول سیاسهي و    
 باشند.     اجتماعي قرارداشته

  موسیقي بیروني غزل، مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن )مضهارع مهثمن اخهرب مکفهو    
آمهده  تحرک است. این ساختار وزنهي بر پردامنه و کمانگیز، محذو ( است که وزني حزن

 عاري از جنبش و تکاپوي پس از کودتا است.   از توصیف فضاي جامعه
مصهدو و    شهده پس از کودتا، طرفداري از حکومت ساقط زدهاستبداد توصیف جامعه

 1354است؛ سال سرایش: « بهار سوگوار»نقد خفقان حاکم، مضمون اصلي غزل 
 نبیهد کشهد بهه  گشایدم از گل نه دل نه لب»

 اي کههه شههکفتنشهان داپ دل ماسههت ملهه  
 زار خواههد شهد  بیا کهه خهاک رههت ملهه    

 بههه یههاد زلههف نگونسههار شههاهدان چمههن  
 سهت هابه دور ما که همه خون دل به ساغر
 فریهاد چه جاي من که در این روزگهار بهي  

 از این چراپ توام چشهم روشهنایي نیسهت   
 امیهد امهان   هها هکراست سهایه در ایهن فتنه   

 

 رخ تهو رسهید  نشاط بههاري کهه بهي   چه بي 
 به سهوگواري زلهف تهو ایهن بنفشهه دمیهد      
 ز بس که خون دل از چشم انتظهار چکیهد  

 بیهههد جویبهههار گریهههه  ببهههین در آینهههه 
 چیدز چشم ساقي غمگین که بوسه خواهد

 ز دسههت جههور تههو ناهیههد بههر فلههک نالیههد
 کههه کههس ز آتههش بیههداد غیههر دود ندیههد  

 «زمان کهه دلهي بهود در امهان امیهد     شد آن 
 (117و  116: 1385)ابتهاج،                         

سمبل آن طیف از آزادیخواهان مبارزي است کهه  « شاهدان چمن»رمز ایران، و « چمن»
مهرداد بهه دسهت عهامالن اسهتبداد       28 در راه آرمانهاي وطني در جریان و پس از کودتهاي 

دارد. بیهد، رمهز آزادیخواههان    قهرار « بیهد »، سهمبل ابهداعي   اند. در مقابل این رمزشدهکشته
و اکنون شاهد رخدادهاي تلخ  اندنشدهمبارزي است که در جدال با حاکمیت مستبد، کشته

شدن یاران خود هسهتند؛ از ایهن رو مجنونهوار بهه سهوگواري ایشهان       زمانه از جمله کشته
اطهب شهاعر در چههار بیهت نخسهت      و نمادهاي یادشهده، مخ  هامشغولند. بر مبناي نشانه

دوران وي باشهد؛ مفههومي کهه شهادي و      تواند دولت مصدو و یا آزادي از دست رفتهمي
اسهت؛ از ایهن رو مظهاهر    معنا کهرده امید را حتي در روزگار رویش طبیعت براي شاعر بي



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

19، 
ره
ما
ش

76، 
ن 
ستا
تاب

14
01

 
 

  

 

 

154 

 

 

154 

154 

 

 
 

اي انهطبیعت )مله و بنفشه( نیز در نبود آزادي با روش قصر و حصر تنها نش حیات دوباره
شود. ایدئولوژي اصهلي غهزل در بیتههاي ششهم و     براي سوگواري مردم جامعه قلمداد مي

مهرداد   28 ، حاکمان جامعه و عهامالن کودتهاي  «تو»یابد. مرجع ضمیر فاعليِ هفتم نمود مي
و کشتارهایشهان، کهه    است. شاعر با تغییر وجه خطاب غزل از مردم به آنان از سهتمگریها 

بخشهي  افزایي، آگاهيرمز بینش« چراپ»کند. ه ناله واداشته است، انتقاد ميرا ب« ناهید»حتي 
سایه، سمبل اصالحات حکومتي شاه چهون اصهالحات    ؛ اما در سروده8و هدایتگري است

رعیتهي،  الغهاي رژیهم اربهاب   »آن اعهم از   ارضي و بویژه انقالب سهفید و اصهول ششهگانه   
 هاي دولتي به عنوان پشهتوانه فروش سهام کارخانه کردن جنگلها،قانون ملي تصویب میحه

ههاي تولیهدي و صهنعتي، اصهالح     کردن کارگران در منافع کارگهاه اصالحات ارضي، سهیم
)نجفهي و  « قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور اجراي تعلیمات عمهومي و اجبهاري  

ال سرایش غزل در اوج خهود  آغاز شده و در س 1341 است که از سال( 561:1397فقیه حقاني،
 است.  داشتهقرار

واه از شهدگان آزادیخه  ، استعاره از کشهته «شاهدان چمن»به لحاظ ایدئولوژیکي، ترکیب 
ارنهده  آنجا که داراي دملتهاي معنایي مثبت است )هم متضمن مفهوم شهادت و ههم دربرد 

 رایي مثبهت در توصهیف  استفاده از راهبرد واژگهانگ  مفهوم زیبایي یا شایستگي( نشاندهنده
آن  عناصر گفتمان خودي است. کاربرد ضمایر بدون مرجع، آن هم در شکل غیرمحترمانهه 

ت بهین کاربسه  رغبتي و تنفر شاعر نسبت به حاکمان زمانه دارد و م)تو، دو بار( نشان از بي
النهوع   رب»اصل ابهام است. ناهید نیز در فرهنگ ایران نماد شهادي، نشهاط و بهه عبهارتي     

تفاده از کننهده اسه  ؛ بنابراین ناله یا سهوگواري آن بیهان  (318: 7،ج1378)فروزانفر، « طرب است
 .  تصویرکشیدن بیدادگري حاکمان زمانه استراهبرد ایدئولوژیکي بزرگنمایي در به

ستمگري و بیهداد   شاعر بر آن است که اصالحات حکومتي شاه به این دلیل که بر پایه
تهر شهدن   شود بلکه نتیجه آن تیرهها سبب رشد و پیشرفت کشور نميبنیاد شده است، نه تن

هاي مثبهت احتمهالي آن اقهدامات،    ایران خواهد بود. وي با چشم پوشي از جنبه اف  آینده
د پردازد. از این روي راهبرد گفتماني وي بر توصیف و رفع تأکیه صرفا به نفي و رد آن مي

 ار است.  انگاشت استودیگري با بهره از اصل پیش از اطالعات حاوي نکات مثبت درباره
گیري ساختارهاي زباني آن نیز مؤثر واقع شده اسهت. جهز   اثر در شکل گفتمان سازنده

دو فعل امر )بیا و ببین( و دو فعل در ساخت آینده )خواههد شهد و خواههد چیهد( بهاقي      
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بهار،   3شایدم، کشهد، اسهت  مورد: گ 6)، گر شدهفعلهاي غزل یا در ساخت مضارع اخباري جلوه

مورد: رسید، شکفت، دمید، چکیهد، نالیهد،    6)است گرفتهو یا در ساخت ماضي ساده شکل نیست(

دقیقا معین نیست و ممکن اسهت بهه زمهان    » مبهم یا مطل   دانیم زمان در گذشته. ميندید(
ر با اسهتفاده از  رسد شاع؛ از این رو به نظر مي(379:392)فرشیدورد،« حال بسیار نزدیک باشد
است که رویدادهاي دوران کودتا را نزدیهک بهه زمهان حهال     کردهاین ساخت زماني تالش

نشان دهد که در زمان سرایش غزل مدت زمان زیادي از آن گذشهته بهوده اسهت و بهه آن     
پیوند بزند تا زمینه القاي گفتمان مورد نظرش فراهم شود. ساختهاي مضهارع اخبهاري نیهز    

است؛ لذا از هر گونه جنهبش و  تصویرکشیدن اوضاع کنوني جامعه به کار رفته تنها براي به
تحرک عاري است؛ این کارکرد، برآمده از گفتمان منفعهل غهزل و موضهعگیري عهاري از     
تکاپوي شاعر است. انفعال شاعر از میهزان کهاربرد افعهال مزم و متعهدي غهزل نیهز قابهل        

، و افعهال مزم از  دو مورد )بیني و ندید( مزم برداشت است؛ چرا که تمامي افعال غزل جز
(، 296:1390)فتهوحي، « دهدگر است و حالتي پذیرا به نهاد جمله ميهمگي پذیرش»آنجا که 

 داراي صداي دستوري منفعل است.  

 امیدییأس و نا 4-2
ه شهدن  مرداد و در پي آن کشهت  28 رنگترین و رایجترین واکنش اهل قلم پس از کودتايپر
ي و داران احزاب مردمي، زنداني شدن بسیاري از اندیشمندان، گسهترش فضهاي امنیته   طرف

توان در یهأس و ناامیهدي از همهه کهس و همهه چیهز       ایجاد فضاي رعب و وحشت را مي
گي پیهدا  اخوان ثالث برجسهت « زمستان»کرد. گفتماني که بیش از هر اثري با سروده خالصه

کودتاي ابتهاج نیهز بهه عنهوان دسهتاویزي بهراي بهه        کند. این مضمون در غزلیات برههمي
آن داراي  کننهده آن روزگار و انتقهاد از عوامهل ایجهاد    کشیدن فضاي سنگین و بستهتصویر
 1334: ؛ سال سرایش«تنگ غروب»در غزل  خاصي است؛ از جمله جلوه

 قفهس  اي نفس که در این گوشهکن یاري»
 تنههگ غههروب و هههول بیابههان و راه دور   

 رودکههارون و زنههده خونابههه گشههت دیههده
 ام آخهههر تمهههام شهههد  صهههبر پیمبرانهههه 

 اي حریهف از بیم محتسب مشهکن سهاغر   
 جز مر( دیگرم چه کهس آیهد بهه پیشهواز    

 بههرآورم ز دل خسههته  یههک نفههس  بههانگي 
 جهههرس نهههه پرتهههو سهههتاره و نهههه نالهههه 

 اي پیهههک آشهههنا بهههرس از سهههاحل ارس 
 ي آیهههت امیهههد بهههه فریهههاد مهههن بهههرسا

 میخههواره را دریههد بههود خههدمت عسههس   
 رفتههیم و همچنههان نگههران تههو بههاز پههس   
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 خورشید در سهر اسهت   ما را هواي چشمه
 

 «سهل است سایه گر برود سر در این هوس
 (74و  73: 1385)ابتهاج،                             

جامعه در دوراني  فضاي بسته ، رمز ایران گرفتار در دست استبداد و نشاندهنده«قفس»
ار اسهت. ابتههاج در موقعیهت دشهو    ست که مجال هی  گونه جنبش و تحرکي در آن نبودها

حیات آن بسیار سخت بهه نظهر    ملي شکست خورده است و ادامه پس از کودتا، که جبهه
اسهت بها   رسد و از سوي دیگر حکومت نظامیان به یاري بیگانگان در ایران برقرار شهده مي

ي ظهامي مبتنه  آوردن به نجوي داخلي، تنها راه چاره را در رويقطع امید از جریانات مبارزه
ه که کنایه از نظام حکومتي کمونیسم است « آیت امید»و « پیک آشنا»داند. بر سوسیالیزم مي

پرتهو  »است. ایران، شوروي ساب ، )ساحل ارس( برقرار بوده در آن زمان در کشور همسایه
است که رلمت، سکون و خش جامعهبیتگر و امیدهم نماد عناصر هدا« جرس ستاره و ناله

اسهت. سهلطه طلبهي و سهتمگري     خفقان استبداد مانع از حضور و ههدایتگري آنهان شهده   
 ي ناپیهدا هنگام آفتهاب آزادي و ورود جامعهه در واد  عامالن کودتا سبب افول غمبار و زود

صهه را  اامیهدي عر است. در چنین شرایطي یهأس و ن حاصل استبداد )بیابان( شدهکران و بي
ههاي  اي از نجات جامعه متصهور نیسهت. رگهه   است و کوچکترین نشانهکردهبر شاعر تنگ

راین به است؛ بناباکنون به جوي خون تبدیل شده« کارون و زنده رود»امید و حیات کشور 
رد. که جهو  وناگزیر تنها راه نجات، شادي و امید را باید در آن سوي مرزهاي ارس جسهت 

 ، رمز حاکمان نظامي، قلدرمآب و سختگیر پهس از کودتها )زاههدي، و   «عسسمحتسب و »
ر قهالبي  درا « میخهواره »چنین اگر دیگر نظامیان مؤثر در براندازي دولت مصدو( است. هم

تواند رمهز عههد و پیمهان آزادیخواههان     مي« ساغر»ابداعي، سمبل تشنگان آزادي بینگاریم، 
ر زادیخواهان را به مقاومت داست؛ از این رو شاعر، آآزادي در گرو آن باشد که وجودِ مي

 کند؛ اما از آنجا که مردم بهه برابر عوامل کودتا و حفظ هنجارهاي دوران مصدو دعوت مي
خهود   ي مبهارزه جویانهه  دلیل ترس و هراس از حکومت نظامي و سرکوبگر شاه از آرمانها

ي کهه  یهز جهزآ آنهان اسهت در حهال     اند، اندک مبارزان راه آزادي که شهاعر ن دست برداشته
نامعلوم کشور )تو( هستند بهه نهابودي و فنها محکهوم خواهنهد بهود.        همچنان نگران آینده

 بنابراین ایدئولوژي سروده یأس و ناامیدي از همه کس و  همه چیز است.  
تعابیري با بار معنایي مثبت اسهت. سهایه اطالعهات مثبهت و     « آیت امید»و « پیک آشنا»

گیري از راهبهرد ایهدئولوژیکي واژگهانگرایي    کمیت مبتني بر سوسیالیزم را با بهرهآرمان حا
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شد، رمز حاکمهان نظهامي،   ، چنانکه گفته«محتسب و عسس»دهد. مثبت مورد تأیید قرار مي
قلدرمآب و سختگیر پس از کودتا اسهت. دملتههاي معنهایي ایهن تعهابیر نیهز مبهین اصهل         

کومت پس از کودتا، زیر پها گذاشهتن آزادیخهواهي و    واژگانگرایي منفي است. ترس از ح
شکني طیفي از مردمان جامعه نیز در قالب توصیف منفي کنشگر دیگري نمهود یافتهه   پیمان

بهر آن اسهت کهه بها بههره از راهبهرد       « حریهف » است. از سوي دیگر شاعر با کاربرد واژه
 زگرداند.مبارزه با همدلي، پیمانشکنان و مرعوبان جامعه را به جبهه

ز نهوع  ااز جهت تأثیر گفتمان بر زبان اثر باید گفت اغلب فعلهاي غزل به لحاظ وجهه  
 5مهورد، اسهت محهذو      2آید، رفتیم، استمورد اخباري: گشت، تمام شد، بود، مي 12)اخباري است 

. ورم(بهرآ  مهورد التزامهي:  1مورد، و 2برس  مورد امر در معناي خواهش و تمنا: یاري کن، مشکن، 4مورد، 
توصهیفي دارد و   . فعلهاي اسنادي جنبهه مورد(7)بیشتر افعال خبري نیز از نوع اسنادي است 

گونهه  وجود آمهدن هر هاي برانگیزاننده و انقالبي، تهي است. از آنجا که شاعر از بهاز سویه
صهویرگر  تغییر و تحول مثبت در جامعه ناامید است با اتخهاذ دیهدگاهي منفعالنهه صهرفاً ت    

ي کمتهري  دهاي گذشته و حال جامعه شده و به همین دلیل غزل، ابعاد آمرانه و خطابرویدا
 دارد.  

شود و غالبا سبب خیزان شهدن ریهتم   ذکر و تکرار فعل سبب پویایي و تحرک زبان مي
شود. حذ  عامدانه و مکرر آن باعث انفعال و بي تحرکي زبهان و افتهان   و آهنگ کالم مي

شود. سایه در بیت دوم تمامي افعال سروده )پنج فعهل( را  يشدن آهنگ و موسیقي کالم م
داراي آهنگي افتان و زبان عاري از تکاپو و جنبش است کهه   هاکرده در نتیجه جملهحذ 

مأیوس، ساکن و عاري از جنبش پس از کودتاست؛ بهه   این مسئله ناشي از توصیف جامعه
ت اجتمهاعي شهده، ایهن سهکون و     عبارت دیگر یأس و ناامیدي سبب سکون و عدم فعالی

اسهت. بیهت سهوم    کهرده پیهدا عدم جنبش در زبان توصیف کننده جامعه با حذ  فعل نمود
نحو طبیعي زبان را ندارد. شاعر براي تأکید بر وخامت اوضاع، مسهند را در ابتهداي جملهه    

اه است. فعل گشت از نوع فعل مجهول با صفت مفعولي کوتالیه مقدم کردهبر فعل و مسند
است(. شاعر با کاربست این ساختار )اصل ابهام و مجهول سهازي( از طرفهي   )گشته 9است

رانهد و از سهوي   ميحاشیهکنشگران منفور جامعه )عوامل کودتا( را حذ  کرده است و به
اسهت.  وکشتارهاي پس از کودتا( را برجسته کهرده  دیگر کنش یا عملکرد آنان )سختگیریها

ششم پنهان است؛ اما با توجهه بهه محتهواي سیاسهي و اجتمهاعي      مرجع ضمیر تو در بیت 
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غزل، شاعر در انتهاي انتقاد از اوضاع کشور، ایران را مورد خطاب قهرار داده و تشهویش و   
 است.  نگراني خود را از آن احوال به تصویرکشیده

 پیهدا  نمهود « سار شبدر کوچه»یأس و نامیدي در غزل ابتهاج بیش از هر اثري با شعر 
 1337کند؛ سال سرایش: مي
 زنهد کسهي کسهي بهه در نمهي    در این سراي بي»

 کُنههدیکههي ز شههب گرفتگههان چههراپ بههر نمههي  
 ام در انتظههار ایههن غبههار بههي سههوار     نشسههته

 سهتم کانهدر او بهه غیهر غهم     گذرگهي است پهر 
 شهههوددل خهههراب مهههن دگهههر خرابتهههر نمهههي

 اتهاي بستهچه چشم پاسخ است از این دریچه
 نههه بههر بیفکننههدم و سزاسههت  نههه سههایه دارم و

 

 زنههد بههه دشههت پههر مههالل مهها پرنههده پرنمههي 
 زنهد  سار شهب در سهحر نمهي   کسي به کوچه

 زنهد  درید کز شهبي چنهین سهپیده سهر نمهي     
 زنههد یکههي صههالي آشههنا بههه رهگههذر نمههي 
 زنهد  که خنجهر غمهت از ایهن خرابتهر نمهي     

 زنهد  کهر نمهي  کس ندا به گهوش  برو که هی 
 «زنهد سهي تبهر نمهي   تهر ک نه بهر درخهت  گرو

 (1385:79)ابتهاج،                                        
ن ، رمزههایي از ایهرا  «سار شب، گذرگهه پرسهتم  کسي، دشت پر مالل، کوچهسراي بي»

سهمبل  « سهحر و سهپیده  »رمهز بیهنش و روشهنگري،    « چراپ»چنین پس از کودتا است. هم
 آن دوران است. مردمان استبداد زده کنایه از« گرفتگانشب»نماد خفقان و « شب»آزادي، 

دمهان آن تنهها   است؛ مکاني که مرکسي فرض کردهبي شاعر، ایران پس از کودتا را خانه
اند؛ نه حمایت دیگران را دارند و نه از همدلي و پشتیباني خهود برخهوردار   کس شدهو بي

 بخشهي در آن مالل و ساکن، که کهوچکترین جنهبش و تکهاپوي امیهد    هستند. سرزمیني پر
قهانش  ساري تیره از رلمت استبداد که مردمان گرفتهار در سهیاهي خف  مشهود نیست. کوچه

یهده،  دهی  اقدامي براي رسیدن به آزادي و بینش جمعي انجام نمي دهند. گذرگاهي سهتم 
 دیگري براي رهگذرانش ندارد. )سمبل گهذرگاه بهراي ایهران نشهاندهنده     که جز غم تحفه
مقطعي  کننده بر سرعت تغییر اوضاع درستحکام سیاسي و اجتماعي و دملتعدم ثبات و ا

 دمي کهه در آمیز و سرزنشگر از خود و مرکوتاه است(. در چنین حالتي شاعر با لحني کنایه
مي ایران نشسهته و از ههر اقهدا    انتظار امیدي واهي براي بهبود اوضاع مبهم و آشفته جامعه

بسته  هاکند. وي آن طیف از اجتماع را، که چشم بر واقعیتتقاد مياند ناامیدانه انکردهدرید
سهایه و  اند، چون درختي بيهاي تاریخ معاصر تغافل ورزیدهو در یکي از حساسترین برهه

م داند؛ لذا هم از اوضاع حاکم بر جامعه و هم از آگاهاندن مهرد شدن ميساقط ثمر، شایسته
 مأیوس و ناامید است.  
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نسبت بهه   اعتنایيایدئولوژیکي بر مبناي توصیفات شاعر از مردم )انفعال و بيبه لحاظ 
تهرین راهبهرد ایهدئولوژیکي وي در ایهن     هاي سیاسي و اجتماعي جامعهه( اساسهي  رویداد

گرفتگهان  چنهین تعهابیر شهب   سروده بر توصیف منفي کنشگر دیگهري مبتنهي اسهت. ههم    
 یرت( نشهاندهنده بصه اعتنها، منفعهل، بهي   بهي ات )هاي بستهزده( و دریچه)منکوب، استبداد

 راني مردم مورد انتقاد است.  حاشیهکاربست اصل واژگانگرایي منفي با هد  به
« بهرو »توان به فعل امر هاي زبان، ميگیري سازهگذاري ایدئولوژي در شکلاز نظر تأثیر

رانهي  حاشیهکند. بهميراندن آن دملتحاشیهکرد که بر کوچک انگاشتن مخاطب و بهاشاره
مخاطب )مردم( از چگونگي کاربست صهفات )کسهي و یکهي( و لحهن شهاعر ههم قابهل        

یهت  دار اسهت. در ب طبیعهي و نشهانه  برداشت است. ساختار نحوي بیت سوم و چهارم غیر
وضهاع  اگیري از روش بزرگنمایي و براي تأکید بر دشهواري دو چنهدان   سوم شاعر با بهره

فت صه است. در بیت چهارم نیز را پس از شب آورده« چنین»بهم حاکم بر جامعه، صفت م
ه و از موصو  خهود بهه عمهد    شدسازي پس از فعل جمله ذکربه روش برجسته« ستمپر»

 کالم روي آن قرار بگیرد.   است تا تکیهجدا شده
ام و بیفکنندم( در سهاخت مضهارع اخبهاري    فعلهاي غزل جز در سه مورد )برو، نشسته

ا فاصله و فوري شهاعر به  پیوند بي ندهندهاست. کاربرد مضارع اخباري اومً نشاهشکل گرفت
)جهز   واقعیت جامعه است و ثانیاً از آنجا که افعال مضارع اخبهاري در پهنج بیهت نخسهت    

اي صهداي  و دار به کار رفتهه  10«مضارع استمراري ناتمام و در جریان»شود( در معناي نمي
، (301:1390)فتهوحي، « کنهد وم رخهدادن فراینهدي را بیهان مهي    کهه تهدا  »دستوري پویا است 

استبداد و عهدم تحهرک و پویهایي     طومني بودن و ادامه دار بودن دوران سیطره نشاندهنده
 و تکهرار آن در محهل  مهورد(  10)مستمر جامعه است. حالت منفي اغلب افعال خبري غهزل  
یاسهي  ادهاي ناخوشایند و مکهرر س موسیقي کناري )قافیه و ردیف( هم نشان از وقوع رخد

 و اجتماعي دارد. 

 انتقاد از مردم جامعه 4-3
 اسهت کهه در سهال   « شکسهته  آینهه »جتمهاعي ابتههاج، غهزل    ا -یکي از غزلیهات سیاسهي   

 ما پر ثمهر است. در این سروده شاعر در بافتي نوستالژیک به دوران کوتاه اسروده شده1352
ر حفهظ  معه را به دلیل عدم حمایت از او و غفلهت د کند و مردم جاميدولت مصدو اشاره

 گیرد.اش به باد انتقاد ميدستاوردهاي آزادیخواهانه
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 بیاییهههد بیاییهههد کهههه جهههان دل مههها رفهههت»
 برین خاک بیفتیهد کهه آن ملهه فهرو ریخهت     
 دریهن غههم بنشهینید کههه غمخهوار سههفر کههرد   
 دگههر شههمع میاریههد کههه ایههن جمههع پراکنههد 

 ون جگر گشتاز این چشمه منوشید که پر خ
 سههر راه نشسههتیم و نشسههتیم و شههب افتههاد  

 اقبههال کههزو بههر سههر مهها بههود   زهههي سههایه
 

 گشهها رفههتبگرییههد بگرییههد کههه آن خنههده  
 بههرین بههاپ بگرییههد کههه آن سههرو فههرا رفههت
 دریههن درد بمانیههد کههه امیههد دوا رفههت...   
 دگر عهود مسهوزید کهزین بهزم صهفا رفهت      
 بههدین تشههنه بگوییههد کههه آن آب بقهها رفههت

 بپرسههید کههه آن مههاه کجهها رفههت   بپرسههید 
 «سر و سایه مخواهید کهه آن فهر همها رفهت    

 (103:1385)ابتهاج،                                     
 توانهد نمهاد جامعهه   نمهادین بهاپ مهي    واژه»گر غزل است. ، مهمترین عنصر اشاره«باپ»
 یهره شهده  دم آن چزده و گرفتار استبداد و رلم و ستم باشد که یأس و ناامیدي بر مرغارت
عنا و مفههوم  منیز در همسویي تام با « خونپر خاک و چشمه(. »38:1391)پورنامداریان،« است

اوضاع نابسامان، شکست خهورده و حهزن انگیهز جامعهه      سمبل باپ قرار دارد و نشاندهنده
« جمعي پراکنهده »خورده، اي )باپ، چشمه( است شکستشکسته وصف جامعه است. آیینه

استبداد و «ِ شب« و غفلتهاي نابهنگامشان موجب هجوم و سیطره هاي سرانجام که تعللو ب
مهردم آن اسهت؛ لهذا    « دل خهون شهدن  »آزادي شهده کهه حاصهل آن    «ِ ماه»افول روشنایي 

 توان در نقد مردم جامعه نیز دعوت به ریشه یهابي و تفکهر در  ایدئولوژي غالب غزل را مي
 ت مصدو خالصه کرد.هاي از دست رفتن دولچرایي

، مهورد  «بهار سهوگوار »در این سروده شخصیت حاکم بر جامعه درست به عکس غزل 
در  هاي زباني و بالغي مثبهت و حمایت و اقبال سایه  قرار دارد و از این رو در قالب سازه

گشها، غمخهوار،   پردازد. کنایهاتِ جهان دل، خنهده   عین حال پنهانکارانه به توصیف وي مي
جایگاه وامي مصدو و مبین محبوبیت وي در جامعهه( امیهد دوا )مبهین     ندهندهصفا، )نشا

و نیهز   دلبستگي مردم به او به عنوان تنهها راه حهل بهراي نجهات از درد دیهرین اسهتبداد(      
ملي(، سرو )با دملهت   مظلومیت و آسیب دیدگي مصدو و جبهه سمبلهاي مله )بیان کننده

ههت  جي وي( آب بقا )دملت بر دلبسهتگي مهردم بهه او در    ضمني بر آزادگي و آزادیخواه
ایران( ماه )در اینجا سمبل روشنایي و روشنگري در برابر شهب رمهز    تجدید حیات دوباره

« معنهوي او  جذبهه »تیرگي استبداد( و فر هما )ترکیبي سیاسي دال بر فرخنهده انگاشهتن و   
ت مربهوط  بت است. بنابراین شاعر اطالعا، همگي داراي بار معنایي مث(224:1389)آبراهامیان،

 است.ردهگیري از راهبرد واژگانگرایي مثبت برجسته کرا با بهره دولت مستعجلشبه مصدو و 
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)بویژه در نشستیم و نشسهتیم( و   جمع در کاربرد فعلها اصرار شاعر به استفاده از صیغه
تأکید وي بهر کنشهگر    ندهندهجدا از اینکه نشا« ما»نیز استفاده از ضمیر فاعلي سوم شخص

اي از مهردم جامعهه اسهت بهه لحهاظ      بودن و تغافل ورزیهدن طیهف گسهترده   بودن، مقصر
ه را اي از مردم جامعه بخشانه دارد؛ به عبارت دیگر ابتهاج تغافل عدهگفتماني کارکرد تعمیم

ههاي  دهد و همه احهزاب و گهروه  در پاسداري از حکومت مصدو به کل جامعه تعمیم مي
 دهد.  ميمردمي را مورد انتقاد قرار

ههاي سهعادت مهردم در روزگهار     نیز در عین دملت بر فراواني زمینهه « زهي« جملهشبه
اني آور شکستي سنگین است؛ لذا کهارکرد گفتمه  مصدو، ملهم نوعي حسرت پردامنه و یاد

عریهف  هفهت بهار بهراي توصهیف و ت    « آن« بزرگنمایي دارد. با همین رویکرد صفت اشاره
بهر   اسهت. جهدا از آن اصهرار   سمبلهاي مربوط به آزادي، مصدو و دولت او به کهار رفتهه  

ه فراوان از صفات اشاره، نشان از تالش شاعر بر بازشناساندن دولت مصدو و آگها  استفاده
هاي عتهاب و سهرزنش مهردم بهر از دسهت رفهتن       سویه کردن مخاطبان دارد و دربردارنده

 است.   اثر تغافل آنها اي ارزشمند درپدیده
مهورد،  2مهورد: بیاییهد   15)ساختارهاي فعلي سروده به لحاظ وجه، ترکیبي از وجهه امهري   

و  مهورد، مخواهیهد(  2مورد، بیفتید، بنشینید، بمانید، میاریهد، مسهوزید، منوشهید، بگوییهد، بپرسهید     3بگریید
اسهت. افعهال    ت، افتاد، بود(مورد، فرارفت، فرو ریخت، سفرکرد، پراکند، گش7مورد: رفت 14)اخباري 

 آنهها، نشهاندهنده   معنهایي  امري غزل در معناي امر واقعي به کار نرفته بلکه بر مبناي دایهره 
تالش شاعر بر آگاهاندن مردم و نمودار اغرا و برانگیزانهدن آنهان بهه اندیشهیدن در زمینهه      

نیز بر این ایدئولوژي  علهابرخي از این ف بارهوضع موجود است. تکرار چند عوامل سازنده
است. فعلهاي ماضي غزل )جز در زند. افعال خبري سروده نیز تماما از نوع ماضيدامن مي

انجهام و   اسهت کهه نشهاندهنده   سه مورد: فرو ریخت، پراکند، گشت( از نوع ماضي مطله  
عهل  نزدیک است. کاربست ایهن سهاختار زمهاني )بهویژه ف     پایان کنش یا رخداد در گذشته

اي نزدیک، مبین نهوعي  رفت و تکرار آن( جدا از تأکید بر سقوط دولت مصدو در گذشته
ایدئولوژي انتقاد از عوامهل آن اسهت. موسهیقي     حسرت و دردمندي جمعي و در بردارنده

خیزابي غزل )مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن، هزج مثمن مکفو  محذو (، ضرباهنگ تند 
ان در آن هر چند در راهر بها محتهواي غمبهار آن همخهواني     و کاربرد جمالت کوتاه فراو

تالش شاعر براي برانگیزاندن مخاطبان در جههت فههم و کشهف دمیهل      ندارد، نشاندهنده
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فراواني جمهالت کوتهاه و منقطهع در    »جامعه است؛ چرا که  پي و پردامنهدررخدادهاي پي
 (. 257:1390)فتوحي،« شودميانگیزي کالم، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان

  1355: گفتمان انتقاد از مردم جامعه مضمون اصلي غزل دوزخ روح است؛ سال سرایش
 نیست من چه گویم که کسي را به سخن حاجت»

 صههبح آویختگههان را چههه ثمههر مههژدهایههن شههب
 اي صبا مگهذر از اینجها کهه در ایهن دوزخ روح    

 گریههددر بهههاري کههه بههرو چشههم خههزان مههي  
 خههونرا بههس بههود ایههن پیههرهن غرقههه بههه ملههه 

 قصهههه پیداسهههت ز خاکسهههتر خاموشهههي مههها 
 سههایه جههان مهههر وطههن کههار وفههاداران اسههت  

 

 نیسهت  خواني مهن حاجهت  خفتگان را به سحر 
 نیسهت  خهواب شهکن حاجهت    مرده را عربهده 

 نیست خاک ما را به گل و سرو و سمن حاجت
 نیسهت  خهواني مرغهان چمهن حاجهت    به غهزل 

 نیسههت ال را بههه کفههن حاجههتکههه شهههیدان بهه
 نیسهت  سهخن حاجهت   خرمن سوختگان را بهه 

 «نیسههتبادسههاران هههوا را بههه وطههن حاجههت 
 (122:1385ابتهاج،                                     

-دوزخ روح و خهرمن سههوختگان، رمهز ایههران دوران پهلهوي اسههت. خفتگهان، شههب    

ت است که در برابهر سهتمگري حاکمیه   نيآویختگان، مرده، بادساران هوا، نیز کنایه از مردما
لتههاي آن  اند. صبا به عنوان سمبلي ابداعي با توجهه بهه دم  شاه سکوت کرده و منفعل شده

 رمز آزادي است. گل، سرو و سمن به ترتیهب سهمبل شهادابي،    11در ادب کالسیک فارسي
ان راه یدآزادگي و پاکي، مرغان چمن نماد آزادیخواهان )چمن رمز وطن( و مله سمبل شه

 آزادي است.  
عه روي سخن سایه در غزل دوزخ روح با مردم ایران است. وي آن طیف از مردم جام

ي سهکوت  را که در برابر رخدادهاي زمانه حساس نیستند و در رویارویي با استبداد پهلهو 
ه یها  تحهرک و خهاموش )مهرده( دلبسهت    اند، مردماني ناآگاه و بهي خبر)خفتگهان(، بهي   کرده

الم اراده در برابر خواست حاکمهان ره  استبداد )شب آویختگان( و سست و بيمتمسک به 
تمهاعي  آورد. ابتههاج سهزاي تغافهل از جریانهات سیاسهي و اج     )بادساران هوا( به شمار مي
ن بهه  اعتنایي در برابر ستمگران )خاکسهتر خاموشهي( و میهدان داد   روزگار و سکوت و بي

 ر از تعالي و زایش برخاسته از آزاديدوسترون و به را زیستن در جامعه حاکمان خودکامه
 داند.  )صبا( مي

رفته بهراي مهردم جامعهه همگهي نشهان از آن دارد کهه شهاعر بهه لحهاظ          تعابیر به کار
دهههد و بهها روش مههيایههدئولوژیکي، ایههن بههار مههردم جامعههه را در جایگههاه دیگههري قههرار

دیگر بها توجهه بهه همهین دیهدگاه از       دهد. از سويواژگانگرایي منفي مورد انتقاد قرار مي
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زند و با استفاده از اصل کنایه و تعریض )خفتگان، بادسهاران  ميمستقیم با مردم تن مخاطبه
 راند.ميحاشیههوا و...( آنان را به
 مله براي کشتگان راه آزادي نیز از اغراض ایدئولوژیک خالي نیسهت.  کاربست استعاره

مهمتهرین   یکهي از »سمبل مظلومهت و شههادت اسهت. از طرفهي     جمعي ما مله در حافظه
ا ؛ لهذ (65:1391)شههري، « کارکردهاي استعاره )به لحاظ ایدئولوژیکي( بیهان احسهاس اسهت   

-حهشاعر با هد  بازنمایي مثبت گروه خودي و براي باورپذیرتر کردن گفتهار خهود، صه   

 19 سهیاهکل در  واقعهه و  42خرداد سهال  15 گذاشتن و برکشیدن قیامهاي پیشین چون قیام

ن و و برانگیختن احسهاس مخاطبها   که هر دو پیش از سرایش غزل رخ داده ،49 بهمن سال
شههیدان بهال را بهه کفهن     »ارت است. عببردهمله را به کار سازي نظرگاهش، استعارهعاطفي
یهام بهه   جمعي ایرانیان، یادآور ق نیز کارکردي مشابه دارد؛ چرا که در حافظه« نیستحاجت

قاومهت  ح  و شهادت امام حسین)ع( است. بنابراین وي، مردم جامعه را غیر مستقیم بهه م 
خواند و از سکوت و سردي و تسهلیم )خاکسهتر   ميو ایستادگي در برابر استبداد حاکم فرا

 اوضاع سخت کنوني است.   دارد که علت اصليخاموشي( برحذر مي
مهورد:   13ي )مضارع اخبهار دهد را تشکیل ميمضارع اخباري وجه غالب فعلهاي غزل     

تأکید  مورد: مگذر(1مورد: بگویم، وجه امري 1گرید، مضارع التزامي مورد، ُبوَد، مي2مورد، است 9نیست 
 شهاندهنده نجهدا از اینکهه    مورد(9)بر استفاده از مضارع اخباري آن هم غالبا در حالت منفي

ناامیهدي وي   واندیشي امعه است، بیانگر منفيهاي جپیوند فوري و قطعي شاعر با واقعیت
 از ایجاد تغییر و تحومت مثبت نیز هست.  

 دعوت به قیام و انقالب   4. 4
فرصتي  به منزله باز شدن فضاي سیاسي و اجتماعي براي مخالفان»، 1356 هاي سالاز میانه

ت شهدن اعتراضها  تهر  (. همزمان با گسترش و جهدي 28:1389)آبراهامیان،« براي اعتراض بود
اکمیهت،  حشدن آرمان مبهارزان بهراي تغییهر    مردمي و نفوذ آن به تمامي اقشار جامعه علني
تغییرات مثبت را در اوضهاع   شود. او که بارقهگفتمان سیاست در غزل سایه نیز متحول مي

کند در جهت آگهاهي بخشهي بیشهتر مهردم کوشهش      ميسیاسي و اجتماعي کشور مشاهده
خوانهد؛ حصهار، سهال    را آشکارا به قیام و انقالب علیهه حاکمیهت فهرا مهي     کند و آنانمي

   1357سرایش: 
 کنید گلگون هارخساره هاکنید       وز خون دل چون ملهخونپر هااي عاشقان پیمانهاي عاشقان 
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 نید کود بیروندمد خورشید نو شب را ز ختا بر     سوار بیرون جهید از این حصارآمد یکي آتش
 کنید   محزون  هنال  این چرا   احزان  کلبه در       کشیدآن یوسف چون ماه را از چاه غم بیرون

                                                        کنید   مفتون  خویشتن  بر را  فتانه   فتنه آن       نهید   رو در پیش آن مه  ايما آیینه  از چشم
 کنید  مجنون اي در گردن لیلي حلقه  از زلف      نه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکنددیوا

 اي صبح خیزان چون کنیدتعبیر این خواب عجب      لببهخواب نیمه شب خورشید و مه را لبدیدم به
 کنیدننهم این هیمه را افزومن دل بر آتش مي       به چشم دشمنان دودي دوستان  نوري براي 

 کنید  را وارون کنید، این تاج تخت را ویران این     ز این تاج و تخت سرنگون تا کي رود سیالب خون
 کنید  پر خون هاپیمانه  کین اي شاهدان بزم        رودچندین که از خم در سبو خون دل ما مي

 ( 128:1385ابتهاج)                                                                                      
 ،«عاشهقان »، رمز ایران در بنهد و گرفتهار اسهتبداد اسهت.     «احزان و زندان حصار، کلبه»

د قهرار  سهمبل اسهتبدا  « شهب »رمز آزادي است که در برابهر  « خورشید نو»کنایه از مردم، و 
« فتانهه  وار و فتنهه آتهش سه  »سمبل رهبر انقالب اسالمي نیهز  « یوسف و لیلي»است. گرفته

 کنایه از اوست.  
انقالبي  سایه، رهبري قیام را شخصیتي خطرپذیر و توانا در تغییرات مهم )آتش سوار(،

دانهد؛  فتانه( و محبوب و نجاتبخش )یوسف( مهي  و طغیانگر در برابر ستمگران زمانه )فتنه
سهت  ا)ره( معتقد  از این رو ضمن تأکید بر ویژگیهاي آرماني مطلوب حضرت امام خمیني

ي، و بها  مردم جامعه باید در رویارویي با اوضاع غمبار فعلي کشور )چاه غهم( وي را یهار  
ه پیهروزي  آور استبداد )شب، زنجیر، زندان( تا رسیدن به عصیان در برابر هنجارهاي خفقان

 نهایي و حصول آزادي )آفتاب( ایستادگي کنند.
وده ولوژي اصهلي غهزل نیهز در اواخهر سهر     اوج دعوت به انقالب و قیام به عنوان ایدئ

 متجلي شده است. سایه مقصر اصلي کشتار مردم و سهتمگري حهاکم را نظهام شاهنشهاهي    
انهه،  و البته مبهارز را، کهه فداکار   شده، آگاهداند؛ لذا مردم متحول)تاج و تخت سرنگون( مي
دیوانهه، صهبح    ان،ههاي گذشهته )عاشهق   و عقل اندیشهي  کاریهاآشکارا و به دور از محافظه

اند به قیهام و جانفشهاني علیهه نظهام شاهنشهاهي      مبارزه علیه شاه شده خیزان(، وارد عرصه
 کند.  دعوت مي

تعابیر به کارگرفته شده براي مردم جامعه، نمایانگر کاربست اصل واژگهانگرایي مثبهت   
یهام  براي توصیف کنشگران خودي است. راهبرد ایدئولوژکي شاعر در برکشیدن رهبهري ق 

را هم باید در همین اصل متجلي دانسهت. از سهوي دیگهر مقصهر اصهلي کشهتار مهردم و        
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 دانهد و آن را در جایگهاه دشهمن یها دیگهري قهرار      ستمگري حاکم را نظام شاهنشاهي مي
دهد و بر کنشگریهاي منفي و منفور آن به روش بزرگنمایي )سیالب خون( و توصهیف  مي

 .کندمنفي کنشگر )سرنگون( تأکید مي
« گزینهد. البتهه ایهن تحمیهل صهریح و آشهکار نیسهت       خاصي از گرامر را نیز بر مهي    

(Haynes  ،358:1390بهه نقههل از فتههوحي.) هههاي از ایههن دیههدگاه ویژگیهههاي صههوري و سههاختار
 . دایرهداردآن قرار شور، انقالبي و طغیانگرانهدستوري غزل نیز در تناسبي تام با محتواي پر

خهون(   فتانه، طغیان، دیوانه، آتش، زندان، زنجیر، و سوار، فتنهني غزل )آتشدملتهاي واژگا
اسهت.   57انقهالب اسهالمي در سهال    ایهران در آسهتانه   التهاب و ناآرامي جامعه نشاندهنده

اده از ایدئولوژي دعوت به انقالب و اقدام عملي علیه حاکمیت از اصهرار شهاعر بهه اسهتف    
باعث شتاب سهبک، سهرعت اندیشهه و    »شود به ذهن متبادر ميجمالت کوتاه و منظم که 

 . (257:1390)فتوحي،« شودانگیزي ميهیجان
اقبهال شهاعر بهه اسهتفاده از فعلههاي امهر در        نوع کاربرد فعل به لحاظ وجه نشاندهنده

کشهید،  کنید، بیهرون یرونبجهید، کنید، بیرونمورد، گلگون 3مورد: کنید12)وجه امريجمع است.  صیغه
نههم،  عبیر کهردن، مهي  مورد: آمد، دیدم، ت 6کنید، وجه خبريکنید، وارونکنید، ویرانکنید، افزوننهید، مفتون

کننده این است کهه سهایه   این مسئله بیان کند، بشکند.(مورد: بر دمد، ب3رود، التزاميرفت، ميخواهد
یهر محقه  باشهد،    در غزل حصار بیش از اینکهه روایتگهري منفعهل و در پهي آرزوههاي غ     

دم کنشگري فعال و پویاست که در صدد تغییر هنجارهاي کنوني اجتمهاع بها همراههي مهر    
ن مایي کنشهگرا بازن»کند تا به مياست؛ به عبارت دیگر وي از ایدئولوژي فعالنمایي استفاده

 (. 33:2008)وون لیون،بپردازد « به عنوان نیروهاي فعال و پویاي درگیر در عمل
   که ند(،رفت، بر دمد، بکند، بشکن فعل جز چند مورد )آمد، دیدم، خواهدبه لحاظ زما

لهت  شده است، باقي سهاختارهاي فعلهي بهر حهال دم    که در ساخت گذشته یا آینده ساخته
شهته و  دارد. فراواني استفاده از این ساخت زماني و کم توجهي بهه سهاختارهاي فعلهي گذ   

 در زمان حهال )مقهارن بها انقهالب(     کنشگري مردم تکیه و تأکید شاعر بر آینده نشاندهنده
 است.       

 حمایت از گفتمان انقالب اسالمی 4-5
ا خواههان در مبهارزه به   پس از پیروزي انقالب اسهالمي و بهه ثمهر نشسهتن تهالش آزادي     

 یر  سیاسي و اجتماعي ایران در کنار تقد حکومت شاه، ترسیم اف  روشن و امیدوار به آینده
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 1358آزادي:  دهد؛ مژدهنقالبي، مهمترین گفتمان غزل ابتهاج را شکل مياز مبارزان ا
 شههنوم از چمنههت گههل مههي  باغبههان مههژده »

 مرغههان سههحر وقههت آن اسههت کههه بهها نغمههه 
 تنهگ نشسهتن تها چنهد    خهوردن و دل دلخون

 اي بهههاپ امیهههد ام دل داده آبهههت از چشهههمه 
 شههنومبههوي پیههراهن یوسههف ز صههبا مههي    

 گهههذردادي مههها مهههي آز بهههر لبهههت مهههژده 
 دوسهههتان بهههر سهههر پیمهههان درسهههتند بیههها  

 آمههد از پههاي خههود بههه زخههم تبههر خلهه  در  
 بشنو از سبزه که در گوش گل تازه چهه گفهت  
 بنشین در غهزل سهایه کهه چهون آیهت عشه       

 

 قاصههدي کههو کههه سههالمي برسههاند ز منههت      
 پهههر و بهههالي بگشهههایي بهههه ههههواي وطنهههت 

 نهههتآر سهههر از پیرهاي غنچهههه بهههروندیگهههر 
 عشههوه بخندنههد گههل و یاسههمنتکههه بههه صههد 

 اي دل کههه گلسههتان شههده بیههت الحزنههتمههژده 
 جهههان صهههد مهههرپ گرفتهههار فهههداي دهنهههت  
 کههه نگههون بههاد سههر دشههمن پیمههان شههکنت    

 خواست کزین خاک کند ریشهه کنهت  آن که مي
 آمهههدنت اي بهههه ز بههههاربههها بههههار آمهههدي  

 «از سههر صههدو بخواننههد بههه هههر انجمنههت     
 (136:1385)ابتهاج،                                       

 فضهاي پهر   ابتهاج با بهره گرفتن از سمبلهاي غالباً برساخته از طبیعت بهار به توصهیف 
ایهن رو   است؛ اززنده، و شاداب ایران در اوایل انقالب اسالمي پرداختهجنب و جوش، سر

فتهار،  مرغهان سهحر، مهرپ گر   »، نمهاد ایهران، و   «چمن، غنچه، باپ، گلستان، و بیت الحهزن »
ر اسهت.  سمبل رهبر تحومت انقالبي کشو« باغبان و یوسف»، رمز مردم ایران است. «بزهس

یهش،  تمامي سمبلهاي مربوط به ایران دوران انقهالب )بهاپ، چمهن، گلسهتان( بهر امیهد رو      
ش از کند. درست برعکس نمادهاي ایهران پهی  زندگي دوباره و شادابي و طراوت دملت مي

روزگهار پهلهوي    فضاي غمبهار و فهرو بسهته    ه نشاندهندهانقالب )بیت الحزن و غنچه(، ک
، جلهد  1378)شوالیه و گربهران،  « همذات اکسیر زندگي است»هستند. گل به لحاظ نمادشناسي 

ذاشتن . از این رو سایه با کاربست سمبل گل )در بیت نخست( در پي به نمایش گ(737: 4
ظهر  ست. از دیدگاهي دیگر به نفضاي مشحون از شور و سر زندگي پس انقالب اسالمي ا

رسد گل در قالب رمز ابداعي، درست در برابر غنچه، کهه سهمبل فهرو بسهتگي و رمهز      مي
شده، متعالي و آزاد پهس  رها تواند نماد جامعهپیش از انقالب است، مي جامعه استبداد زده

 از انقالب اسالمي هم باشد.
در « باغبهان »عنهایي مثبهت دارد.   سمبلهاي مربوط به حضهرت امهام خمینهي)ره( بهار م    

-دال بهر محبوبیهت و نجهات   « یوسهف »مفهوم حفظ، حراست و پرورش دادن و  بردارنده

بخشي؛ بنابراین شاعر با روش واژگانگرایي به بیان اطالعهات مثبهت در مهورد ایشهان بهه      
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، بنهدي است. در تقابل با این اندیشه با کاربست راهبرد قطهب عنوان کنشگر خودي پرداخته
کردن ایشان رساندن و دوردشمن رهبر انقالب، شاه و نظام شاهنشاهي را، که در پي آسیب

آید با کاربست اصل ابههام  هاي مردم از پا درمياز خاک وطن است و عاقبت به دست توده
رانهد  مهي حاشیهدهد و بهو کتمان سازي در قالب استفاده از ضمیر آن، بي اهمیت جلوه مي

 کند.   ميمنفي آن )ستیزه با رهبري و مردم( تأکیدو بر ویژگیهاي 
 برههه  نمادهاي مربوط به مردم نیز همگي از رضایتمندي شاعر از کنشگریهاي آنهان در 

رپ مه »، اشاره به مردمان پر جنهب و جهوش و معتهرض،    «مرغان سحر»انقالب نشان دارد. 
ي متحهد و  سهمبل ملته  « سبزه»شده در راه آزادي و ، رمز آزادیخواهان اسیر و کشته«گرفتار

گرایي سرزنده؛ از این رو رویکرد گفتماني شاعر در توصیف مردم جامعهه نیهز بهر واژگهان    
 مثبت مبتني است.

همین رویکرد، فضاي دلخواه و آرماني دوران انقهالب باعهث اقبهال شهاعر بهه       بر پایه
ته و ن سهخت گذشه  استفاده از ساختار زماني حال )مضارع( شده و او را از یهادآوري دورا 

مهورد، اسهت   2شهنوم  مورد مضارع است: مي 11)از بین فعلها تصور چالشهاي آینده بازداشته است. 
ي: آب مهورد ماضه  6آر، بیا، بشهنو، بنشهین.   مورد امر: برون4د، برساند. گذرد، هستند، بخندند، بامورد، مي4

کند به آنچه حساس مياشاعر مدي.( کند، گفت، آخواست ریشه کن درآمد، مياست، از پاام، شدهداده
راوان فه مد نظرش بوده، رسیده؛ بنابراین توجه خود را بهه آن معطهو  کهرده و از یهادکرد     

 گذشته و نگراني براي آینده تن زده است.  
اصهلي   گفتمان دفاع از تحومت انقالبي، آزادیخواهان و امید به آینده کشهور مضهمون  

 ( است:  1358غزل خونبها )
 شاد باش که شادي سزاي توست اي دوست»

 صههبح امیههد و پرتههو دیههدار و بههزم مهههر     
 وزداین بهاد خهوش نفهس بهه مهراد تهو مهي       

 شب را چه زهره کهز سهر کهوي تهو بگهذرد     
 مهراد  بهرد تهو را بهه سهر چشهمه     خوش مهي 

 اي بلبل حزین که تپیهدي بهه خهون خهویش    
 

 آزمهاي توسهت  این گهنج مهزد زحمهت رنهج     
 اي توسهت اي دل بیا که ایهن همهه اجهر وفه    

 گل در ههواي توسهت   رقص درخت و عشوه
 شههکن در سههراي توسههتکههان آفتههاب سههایه

 جو که در قدم رهگشهاي توسهت  واین جست
 «گل خونبهاي توسهت  یاد تو خوش که خنده

 ( 139-138: 1385)ابتهاج،                           
اب  و شهکن، کهوي و سهرا و گهنج بهه ترتیهب رمهز دیکتهاتوري سه         شب، آفتاب سایه

سردمداران آن، رهبري انقالب اسالمي، ایهران و آزادي هسهتند. غهزل خونبهها، تصهویرگر      
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امیدوار، گرم و پر شور و شعف سالهاي پهس از پیهروزي انقهالب اسهالمي اسهت.       جامعه
روي خطاب شاعر با مردم و آزادیخواهان کشور اسهت کهه سهرانجام بهر تیرگهي اسهتبداد       

آرزوي خهود   اي که سالهایهن طرحي نو درانداخته اند. مسئلهکرده و در جهت تعالي مغلبه
 ههاي دیهرین جامعهه   است. شاعر، حصول گنج آزادي و رسیدن بهه خواسهته  سایه نیز بوده

دههد و شهکفتگي و   جو( نسبت ميوایران )گنج مراد( را به اقدام و عملگرایي آنان )جست
دانهد؛ بها   جانفشانیهاي ایشان مهي  گشایش سیاسي و اجتماعي کشور )خنده گل( را مرهون

سازي مردم و آزادیخواهان مبارز از راهبرد گفتماني توصهیف  این وصف، شاعر در برجسته
اسههت. دیگهر راهبهرد ایههدئولوژیکي شهاعر را بایههد در    مثبهت کنشهگر خههودي بههره بهرده    

 واژگانگرایي مثبت و بزرگنمایي در توصیف رهبر انقالب اسالمي )آفتاب سایه شهکن( بهه  
عنوان کنشگر خودي و واژگانگرایي منفي در توصیف حاکمیت شاه و عمال آن )شب( بهه  

 عنوان کنشگر دیگري نهفته دانست.  
 شده هاي زباني آن نیز مؤثر واقعمحتوا یا گفتمان متن در شکل گیري صورت و سازه

با  لماتاست؛ به عبارت دیگر بار ایدئولوژیکي متن از چگونگي ساخت زبان و آرایش ک
خباري: مورد ا 8فعل مضارع است ) 9فعل(  17)هم نیز پیداست. از مجموع فعلهاي غزل 

مورد التزامي: بگذرد(، دو فعل امري )بیا، شاد باش( یک 1برد، وزد، ميبار، مي 6است 
رع فعل ماضي )تپیدي( و هی  فعلي در ساخت آینده وجود ندارد. اغلب افعال مضا

هاي غزل از نظم . از سوي دیگر ساختار جملهفعل( 6) اخباري نیز از نوع وصفي است
 مله ذکرختار ججا، و افعال اغلب در پایان سابهطبیعي برخوردار، و ارکان جمله کمتر جا

به  وگیري این چنیني زبان غزل را باید در اشتیاو شاعر در وصف است. شکلشده
د؛ به جو کرومعه جستتصویرکشیدن اوضاع مطلوب فعلي و نظم و آرامش حاکم بر جا

 ندهه آیبعبارت دیگر اوضاع خوشایند اجتماعي ایران، حصول پیروزي نهایي، امیدواري 
ظم و نه و کشور، همچون غزل قبلي، شاعر را از یادکرد گذشته و نگراني آینده بازداشت

ر سیاسي و اجتماعي د هايو تشویش هاسکون و آرامش فکري و دوري از دغدغه
اي که از موسیقي ست؛ مسئلهاجمله بازتاب یافته دهندهو چینش عناصر شکل ساختار

من ع مثبیروني آرام و دور از جوش و خروش غزل )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن، مضار
د، اخرب مکفو  محذو ( و لحن شاعر و کاربرد کلمات نرم و مالیمي چون صبح امی

 شود. گل و... به ذهن متبادر مي پرتو دیدار، بزم مهر، باد خوش نفس، خنده
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 گفتمان مقاومت و ایستادگی در طول سالیان دفاع مقدس  4-6
 گل افشان خون

 بلنهدا سهر مهها کهه گههر غهرو خههونش     »
 سهههرافراز بهههاد آن درخهههت همهههایون

 درختههي کههه هههر چههش ببههري  تنههاور
 زنپههههي آسههههمان زد همانهههها تبههههر

 زمههین واژگههون شههد از آن تهها نبینههد  
 ه شب خورد بنگراز آن خون که در چا

 بهههارا تههو از خههون او آب خههوردي   
 

 ببینهههي، نبینهههي تهههو هرگهههز زبهههونش 
 کههزین سههرنگوني نشههد سههر نگههونش 
 فزونتههر بههود شههاخ و بههر( فههزونش  
 که بر سر فروریخت سقف و سهتونش 

 آسهههههمان واژگهههههونش در آیینهههههه
 گهههونشسهههحرگاه لبخنهههد خورشهههید

 «افشههان خههونش بیهها تهها ببینههي گههل  
 (150:1385)ابتهاج،                            

، «آسهمان »و « درخهت »اسهت.  شهده سروده( 1360) این غزل در بحبوحه جنگ تحمیلي
ل آزادي و نیز به ترتیب سهمب « بهار و چاه شب»رمز دشمن آن است. « زنتبر»نماد ایران و 

لت بعهث  است. تهاجم دورمز اوضاع دشوار و ناپیدا سرانجام ایران در زمان جنگ تحمیلي
ن، ر نظامیها یران، اشغال قسمتي از خاک کشور، بمباران شهرها و کشتار مردم و غیعراو به ا

غنهي،   دارد تا ضهمن یهادکرد گذشهته   سایه را به عنوان شاعري متعهد و اجتماعي بر آن مي
ههورایي  اکشیدن فرهنهگ  درخت( و به رخشکوه ایران )درخت همایون، تناوردار و باریشه

ي و دشهمن ویرانگهر )تبهرزن( بپهردازد و بهر ضهرورت ایسهتادگ       آن )آسمان( به انتقهاد از  
 کند.  مقاومت در حالت دشوار جنگي )چاه شب( تأکید

به لحاظ ایدئولوژیکي، شاعر در بیهت نخسهت، بها روش بازنمهایي مثبهت خهود و بها        
گیري از راهبرد بزرگنمایي )بلندا( به توصیف و رفع تأکید از اطالعات حهاوي نکهات   بهره

اسهت.  گروه خودي )غرو خون بودن، آسیب دیدن در نبرد با دشمن( پرداخته رهمنفي دربا
کاربرد قیهدهاي شهدید،   »نیز بر چنین رویکردي دامن زده است؛ چرا که « هرگز»قید شدید 

موضهوع   دهد و موضعگیري عهاطفي گوینهده را دربهاره   سبک را به سوي اغراو سوو مي
وي دیگر با به کاربردن تعابیر با بهار معنهایي مثبهت    (. از س239:1390)فتهوحي، « دهدنشان مي

رهوري مسهتقیم از مهاورا،   »، که به جهت سمبلیک «آسمان»براي ایران و فرهنگ آن چون 
و درخهت )درخهت    (186: 1387، 1)شهوالیه و گربهران، ج  « از قدرت، از بقا و از قداست است

« زایهي مهر( و بهاز   ندهندهزندگي، مظهر قائمیهت و نشها  »درخت( که نماد همایون و تناور
ایرانیهان را بها    اهورایي، دیهرین، اسهتوار، و بالنهده    (، فرهنگ و پیشینه187: 3)همان: جاست 
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گیهري از  است. درست در برابر این گفتمان بها بههره  کردهروش واژگانگرایي مثبت برجسته
معنهاي مهر(   زن کهه متضهمن   راهبرد واژگانگرایي منفي )کاربست تعبیهر ناخوشهایند تبهر   

آفریني و انقطاع حیات است( و توصهیف منفهي کنشهگر دیگهري )پهي آسهمان زدن( بهر        
 است.  کردهرژیم بعث تأکید اطالعات حاوي نکات منفي درباره

اثر در ساخت صهورت و ویژگیههاي زبهاني آن نیهز مهؤثر       محتوا یا ایدئولوژي سازنده
تههاجم نیهروي نظهامي قدرتمنهد نیازمنهد       بردانیم مقاومت و دفاع در برااست. ميشدهواقع

لیههي(  اتحاد و اتفاو ملي است؛ از این رو کاربست ضمیر فاعلي مها )در جایگهاه مضها  ا   
تحهاد و  اگیهري از راهبهرد همهدلي در پهي ایجهاد      کارکرد ایدئولوژیکي دارد. شاعر با بهره

 ست.  گروهي و تهییج عواطف ملي براي مقابله با نیروي متخاصم اانسجام درون
شهد، زد،  مهورد: ن  6)به لحاظ کاربرد زمان فعل، سروده در بردارنده فعلهاي ماضهي سهاده   

اختهاي . سه بار، بهاد، ببهري، نبینهد(    2مورد: ببیني  5)مضارع التزامي  فروریخت، شد، خورد، خوردي(
ترتیهب  . اسهت  مورد: بنگهر، بیها(   2)و امري  مورد: بُوَد }خواهد بود{، نبیني}نخواهي دید{(2)آینده 

اثهر   نده، برآمهده از گفتمهان سهاز   چینش فعلهاي سروده با نظر داشت دملتهاي معنهایي آن 
ک اي نزدیه هها در گذشهته  است. کاربست فعلهاي ماضي ساده، که حاکي از وقهوع رویهداد  

 رفتهه  هاي تلخ گذشته و عظمت از دسهت زیاد بین مخاطب و رویداد است از ایجاد فاصله
؛ بهدین  زنهد نزدیهک پیونهد مهي    کند و به عبارت دیگر او را به گذشتهميپیشین، جلوگیري

مهت و  ترتیب زمینه القاي ایدئولوژي مد نظر شاعر )برانگیختن مخاطب و دعهوت بهه مقاو  
م شهود. کاربسهت سهاختهاي مضهارع التزامهي و عهد      ایستادگي در برابر دشمن( فراهم مي

وضهع کنهوني دارد؛ امها     ینان دربهاره کاربرد مضارع اخباري هم نشان از عدم قطعیت و اطم
سهازد؛ بهه   فعلهاي آینده، اطمینان ازحصول پیروزي نهایي در آینده را به ذههن متبهادر مهي   

صهل پهیش   گیهري از ا عبارت دیگر شاعر با وجود ناپیدا سرانجام بودن اوضاع فعلي با بهره
 داند.انگاشت، پیروزي نهایي را از آن ایران مي

پایهه( را   دوم )جمله پیرو( را در شکل طبیعي نحو آورده و جمله لهاول )جم جمله    
و  با مقدم کردن فعل براي مؤکد سهاختن مفههوم ارجمنهدي و دوري ایرانیهان از خهواري     

 خذمن در حالتي متفاوت با شکل طبیعي نحو زبان ساخته است.  
شهده و مفعهول   جمله ذکر غزل از نحو طبیعي زبان دور است. غالبا فعل در اول یا میانه

رسهد چیهنش دور از سهاختار    است. به نظر مهي و قید پس از آن در پایان جمله آورده شده



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

ش 19
ره
ما

76، 
ن 
ستا
تاب

14
01

 
 

 ون دایک( نظریه تحلیل گفتمان سیاست و اجتماع در غزلیات هوشنگ ابتهاج )بر پایه                             

 
 

 

171 

      

 
 

 
 

  

هاي زباني برآمده از اوضاع پریشان و دور از نظم و ناپیدا سرانجام آن سهالهاي  طبیعي سازه
یهز  کشور باشد. از نظر موسیقي بیروني هم براي القاي مفهاهیم حماسهي، ملهي و میهنهي، ن    

پرافتخار ایران، غزل را در بحر متقارب مثمن محهذو  )فعهولن، فعهولن،     یادآوري گذشته
 انگیز، پرطنین و برانگیزاننده است.   فعولن، فعل( سروده که ساختي شور

راهبههههههههرد 
 ایدئولوژیکي

توصهههههیف 
مثبهههههههت 
کنشههههههگر 

 خودي

توصهههیف 
منفههههههي 
کنشههههگر 

 دیگري

بازنمهههایي 
مثبههههههت 

 خودي

بازنمههههههایي 
منفهههههههههي     

 دیگري

-تعمههههیم بنديقطب

 بخشي

 14 28 25 31 29 32 فراواني
 03/3 07/6 42/5 72/6 29/6 94/6 درصد

راهبههههههههرد 
 ایدئولوژیکي

-پههههههیش واژگانگرایي همدلي ابهام بزرگنمایي

 انگاشت
 کنایه

 46 9 143 11 51 42 فراواني
 97/9 95/1 01/31 38/2 06/11 11/9 درصد

 
 گیرینتیجه. 5

هش، ابتهاج به عنوان یکي از شاعران مردمي و اجتماعي ادبیات هاي پژواساس یافتهبر
اعتنا و گاه در برابر تحومت سیاسي و اجتماعي دوران شاعري خود بيمعاصر، هی 

است؛ از فعامنه موضعگیري کرده منفعل نبوده بلکه همواره در تقابل با آن دگرگونیها
سازي آن بر اساس ارد که آشکاراین رو شعر وي ررافتهاي ویژه سیاسي و اجتماعي د
هاي شناخت بهتر و تواند زمینهنظریات علمي و ساختارمندي چون تحلیل گفتمان، مي

ترین گفتمانهاي سیاسي و اجتماعي اساس عمدهاینعمیقتر آثار وي را فراهم آورد. بر
و استبداد زده و نقد حاکمیت ستمگر، یأس  توان در توصیف جامعهغزلیات وي را مي

، انتقاد از مردم جامعه، دعوت به قیام و 32مرداد سال  28ناامیدي پس از کودتاي 
انقالب، حمایت از گفتمان انقالب اسالمي و گفتمان مقاومت و ایستادگي در طول 

 کرد. تحلیل بعد سیاسي و اجتماعي غزلیات ابتهاج بر پایهسالیان جنگ تحمیلي خالصه
ترین تظاهرات و تمهیدات داشت عمدهدایک و با نظرون تحلیل گفتمان انتقادي نظریه

نمود پیدا  اي که اضالع و ارکان مربع ایدئولوژیک در آنهادستوري، زباني و بالغي
است )مانند نوع کاربرد زمان و وجه فعل، موسیقي بیروني شعر، ارزشگذاریهاي کرده
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ها، لحن نگي ساختار جملهکاربست ضمایر، چگو مثبت یا منفي با صفات و قیود، نحوه
دهد که کالم، کوتاهي یا بلندي جمالت، وجه جمالت، کاربرد رمز و...(، نشان مي

راهبردهاي کالن ابتهاج در دفاع از گفتمان خودي و در تقابل با گفتمان رقیب در دو 
گفتمان خودي، و بیان تأکید  راهبرد بیان و تأکید بر اطالعات حاوي نکات مثبت درباره

قطب دیگري متجلي شده است. استفاده از دو  ر اطالعات حاوي نکات منفي دربارهب
ضلع دیگر مربع ایدئولوژیک )توصیف و رفع تأکید از اطالعات حاوي نکات منفي 
درباره گفتمان خودي، توصیف و رفع تأکید از اطالعات حاوي نکات مثبت درباره 

ت؛ از این رو رویکرد وي در تخریب و گفتمان رقیب( کمتر مورد توجه ابتهاج بوده اس
نهادن بر گفتمان خودي بیش از اینکه راندن گفتمان رقیب و برکشیدن و ارزشبه حاشیه

بر عدم صراحت و کتمان استوار باشد بر صراحت و آشکارسازي مبتني است. از سوي 
دیگر براساس مطالعه فرم و ساختارهاي زباني غزلیات ابتهاج مشخص شد که 

هاي زباني نقش دارد و ساختارهاي زباني گیري سازهوژي مد نظر شاعر در شکلایدئول
 کند.در القاي ایدئولوژي متن، نقشي کلیدي ایفا مي

 نوشتپی
1. Critical Discourse Analysis 

 . (312و  311: 1390زماني ر.ک: )شفیعي کدکني براي تفضیل در مبحث همزماني و در. 2
 (171:1382هاي تحلیل گفتمان ر.ک: )میلز،ز کم و کیف انواع رویکردبراي اطالع بیشتر ا. 3

4. Description 
5. Interpretation 
6. Explanation 

 ( 495-492: 2، ج 1378ر.ک: )شوالیه و گربران، . 7
ل زنده فعشده و باقي عناصر سادر این ساخت تنها صفت مفعولي بدون )ه( غیر ملفوظ آورده. 8

 ( 432:1392د. ر.ک: )فرشیدورد،شومجهول حذ  مي
 (399: 1392ر.ک: )فرشیدورد،. 9
 یکي از کنشگریهاي منتسب به صبا در ادب کالسیک، گرهگشایي و شکوفاندن است:. 10
 اي صبا امشبم مدد فرماي»
 

 «که سحرگه شکفتنم هوس است 
 ( 61:1388)حافظ،                       

 چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت»
 

 «آیيدرکز غنچه چو گل خرم و خندان به 
 ( 677)همان:
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 کوفایيشاست که سبب رشد و گیري از این ررفیت، صبا را رمز آزادي قراردادهسایه با بهره
 شود. اجتماعي مي

 منابعفهرست 
 الف( کتاب

 .؛ تهران: کارنامهسیاه مشق (1385) ابتهاج، هوشنگ؛
 .محمد ابراهیم فتاحي، تهران: ني ؛ ترجمهران مدرنتاریخ ای (1389)آبراهامیان، یرواند؛

 ؛ تهران: علمي و فرهنگي.تحلیل گفتمان انتقادی (1390)زاده، فردوس؛گلآقا
 شرح خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات حافظ؛ (1388)؛حافظ، خواجه شمس الدین محمد

 تهران: صفي علي شاه. 

اشعار هوشنگ  توست )نقد، تحلیل و گزینهعشق همه بهانه از اي  (1387)ساورسفلي، سارا؛
 .سخن تهران: ؛ابتهاج(

 .؛ تهران: سخنبا چراغ و آینه (1390)شفیعي کدکني، محمد رضا؛
 سودابه فضایلي، تهران: جیحون. ترجمه ؛فرهنگ نمادها (1387)شوالیه، ژان و آلن گربران؛
 ن. ؛ تهران: سخسایه( پیر پرنیان اندیش)در صحبت (1391)عظیمي، میالد و عاطفه طیه؛

 ؛ تهران: سخن.ها، رویکردها و روشهاسبک شناسی نظریه (1390)فتوحي، محمود؛
 ؛ تهران: سخن.دستور مفصل امروز (1392)فرشیدورد، خسرو؛

ا کلیات بفرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات)همراه  (1378)فروزانفر، بدیع الزمان؛
 .م، تهران: امیر کبیرهفت ؛ ضمیمه جشمس یا دیوان کبیر(

 سوم. فتاح محمدي، تهران: انتشارات هزاره ترجمه گفتمان؛ (1382)میلز، سارا ؛
 هتهران: مؤسس ؛تاریخ تحوالت سیاسی ایران (1397)نجفي، موسي و موسي فقیه حقاني؛

    ایران. مطالعات تاریخ معاصر
انشگاه ؛ تهران: دث در فارسی(نوای گفتار)تکیه، آهنگ، مک (1379)وحیدیان کامیار، تقي؛
 فردوسي مشهد.

کاوی انمطالعاتی در تحلیل گفتمان، از دستور متن تا  گفتم (1382)دایک، تئون اِي؛ون
 ها.ن: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهتهرا ؛ گروه  مترجمان،انتقادی
 ب( مقاالت

اجتماعي  -زلهاي سیاسيبررسي عناصر ساختار غ» (1388)اقبالي، ابراهیم و حسین رسول زاده؛
 ، 1ه ي، دوردانشگاه شهید بهشت تاریخ ادبیات،؛ «در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعي کدکني
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 . 44-27، ص 2ش      
ند نماد در بررسي و تأویل چ» (1391)پورنامداریان، تقي و ابوالقاسم رادفر و جلیل شاکري؛

، 2، دوره ي و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انسانمعاصر ادبیات پارسی؛ «شعر معاصر
 .48-25ص ، 1ش

اساس  تحلیل داستان رستم و شغاد بر» (1392)حامدي شیروان، زهرا و سید مهدي زرقاني؛
، 15س  دانشگاه یزد،زبان و ادبیات فارسی،  نامهکاوش؛ «دایکمربع ایدئولوژیک ون

 .128-100، ص28ش
گرا در اشعار هوشنگ اکاوي رمانتیسم جامعهو» (1391)رسول نیا، امیر حسین و مریم آقا جاني؛

 7، ص 6ش  ،3دانشگاه شهید باهنر کرمان، سادبیات تطبیقی، ؛ «ابتهاج و محمد الفیتوري
5-94 . 

هاي هاي اجتماعي در سرودهتحلیل و بررسي سمبل» (1390)محمدي، علي و فاطمه کولیوند؛
-139ص  ،3، ش3، س ادب(شعر پژوهی )بوستان ؛ «امیر هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه(

158 . 
حوال اتحلیل گفتمان اوصا  طبیعت و » (1396)میر احمدي، حلیمه و اطهر تجلي اردکاني؛

 بی،پژوهشهای اد فصلنامه؛ «دایکاجتماع در اشعار مهدي اخوان ثالث براساس رویکرد ون
 .62-29ص  ،57، ش14س

Van Dijk,teun, A; multidisciplinary CDA:a plea for diversity in Wodak, 
Ruth, Maywr Michael, methods of critical Discourse analysis; 
London:SAGE publications ltd, 2001, 95-121. 

                               ; principles of critical Discourse analysis in Van Dijk, 
Teun,A studies in Discourse analysis; special issue of Discourse and 
society, 1993, 249-283. 

                                ; politics, ideology and discourse; Elsevier Encyclopedia 
of  language and  linguistics, Volume on politics and language (Ruth 
Wodak, ),2005, 728-740. 

Van Leeuwen, T; Discourse and practice, new tools for critical Discourse 
analysis; Newyork: oxford university press,2008. 

 
                            
 


