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Abstract 
Identified as a social process, language is used for the creation of 
meaning and bears ideological connotations across its different layers, 
while it is employed through interactions with power relations. Poetic 
language serves as a fertile ground for linguistic and stylistic analyses. 
Given that stylistics is the study of methods with which meaning is 
created in literature and other texts through language, studying the 
function of linguistic patterns is an efficient method for stylistic analysis. 
Based on critical discourse analysis, discourse semiology, and functional 
linguistics, this study undertakes the stylistic analysis of Amal Donqol’s 
“A Special Interview with Noah’s Son.” It argues that the poet has taken 
up poetic discourse as a social weapon, has selected microlayers of 
“lexicon,” “syntax,” and “rhetoric” in association with the macrolayers of 
“ideology,” “power,” and “situational context,” and has personified the 
infrastructures, in order to tackle the political-economic crisis resulting 
from the Camp David Accords. The stylistic indicators of his poetry 
(diction, marked syntactical structures, and rhetorical figures) are 
discourse-oriented structures that bear ideological content, and according 
to power relations, lead to the highlighting of the discourse of the friend 
and the marginalization of that of the foe. Donqol’s attitude towards 
sociopolitical issues of his country is reflected in his stylistic features, 
such as choice of words as social signifiers, social indexing, modality in 
syntactic structures, grammatical voice of the text, along with rhetorical 
figures such as metaphor, allegory, symbolism, derision and repetition. 
And these are utilized to express the ideology of resistance against 
enemies and rejection of the current situation of Egypt and fighting 
against the policies of the then ruler, Anwar Sadat. Accordingly, this 
poem is a sociopolitical reading; its poetic language serves as a social 
action, and its text both makes and is made of social relationships, 
wherein the poet, considering his own ideology and that of the ruling 
power, portrays his beliefs by selecting different styles of expression. 
Keywords: Stylistics, Critical discourse analysis, Context, Amal Donqol, 
Power, Ideology. 
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 مدار در شعر امل دنقلهای گفتمانای سازهشناختی الیهبررسی سبک
 («خاصة مع ابن نوح مقابلة»مطالعۀ موردی قصیدۀ )

 آزاده قادری
 زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری

 *سید حسین سیدی
 ادبیات عربی  دانشگاه فردوسی مشهد گروه زبان و استاد

 صدیقی بهار
 ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد گروه زبان و استادیار

 (38تا ص  19)از ص 
 16/07/1398، تاريخ پذيرش: 07/05/1397تاريخ دريافت: 

 چکیده
تولید معنا و در سطوح مختلفش دارای بار ايدئولوژيکی است  فرايندی اجتماعی در خدمت زبان به مثابة

شود. زبان شعری و آفرينش ادبی بستری مناسب جهت و در تعامل با روابط قدرت به کار گرفته می
آفرينی در اين حوزه از زبان به آيد و فرديت، تجربیات و ارزشهای زبانی و سبکی به شمار میتحلیل

ديگر  های آفرينش معنا در ادبیات وشناسی، مطالعة روشآنجايی که سبکاز  خوبی قابل اجرا است.
ای روشی کارآمد در تحلیل با رويکرد اليه شناختیباشد، کارکرد الگوهای زبانمتون از طريق زبان می

شناسی گفتمانی و آيد. اين پژوهش با تکیه بر ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان، نشانهشمار میه سبکی ب

امل دنقل می  «مقابلة خاصة مع ابن نوح»شناختی قصیدۀ گرايی به بررسی سبکنی نظرية نقشمبا
زاری اجتماعی در نظر گرفته و پردازد تا بیانگر اين مهم باشد که شاعر اين گفتمان شعری را اب

موقعیت  های ايدئولوژی، قدرت و بافتاليههای واژگانی، نحوی و بالغی را در ارتباط با کالنخرداليه
قرارداد اقتصادی حاصل از -است تا به بحران سیاسی بخشیدهها نیز هويت به زيرساخت و گزينش کرده

دار، های واژگانی، ساختارهای نحوی نشان)گزينش شعر وی های سبکیکمپ ديويد بپردازد. شاخص
اند و بر اساس کیمداری هستند که دارای بار ايدئولوژيهای گفتمانسازهشگردهای بالغی معنامند( 
های شوند. مؤلفهرانی گفتمان رقیب منجر میسازی گفتمان خودی و حاشیهمناسبات قدرت به برجسته

که از طريق گزينش اجتماعی کشورش است -سبکی دنقل بیانگر نگرش خاص وی به مسائل سیاسی
های نحوی، صدای گذاری گفتمانی، وجهیت در ساختارهايی اجتماعی، شاخصنشانه مثابةواژگان به

يابد تا بیانگر فرايندهای بالغی مثل استعاره، مجاز، نماد، سخريه و تکرار نمود می دستوری متن و
های مبازره علیه سیاست عدم پذيرش شرايط کنونی کشور مصر و برابر دشمنان و ايدئولوژی مقاومت در

اش تماعی است که زبان شعریباشد. لذا اين قصیده خوانشی سیاسی و اج حاکم وقت )انورالسادات(
باشد  و متن قصیده، هم سازنده و هم ساخته شده از روابط اجتماعی است که شاعر کنشی اجتماعی می

ها و های بیانی متفاوت به بیان باوربا توجه به ايدئولوژی خودش و قدرت مسلط، به واسطه گزينش سبک
 عقايدش پرداخته است.

 افت، امل دنقل، قدرت، ايدئولوژی.گفتمان، بانتقادی تحلیل  شناسی،سبک کلیدی: هایواژه
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 پیشگفتار .1

که در  باشدباط میان افراد يک جامعه میابزاری برای انتقال معنا و برقراری ارت زبان

گزينش از میان های معنايی جامعه، هر يک از افراد جامعه دست بهچارچوب پتانسیل

 زند. حاصل همةقرار داده است، میامکاناتی که نظام اجتماعی زبان در اختیارش 

انجامد؛ متنی با صورت و محتوايی گیری متن میها در نهايت به شکلگزينش

 دهد.ه سبک بیانی هر فردی را شکل میفرد در خدمت ارتباطی خاص کمنحصربه

شده و آنچه ک معطوف بر تقابل میان آنچه گفته توان گفت: مفهوم سببنابراين می

 توانست گفته شود و در حقیقت بر اصل گزينش استوار است؛ و سبک شخصیمی

گر طرز تفکر و چگونگی نگاهش به اشیاء و تصويری است خاص از صاحبش که بیان

ران، سبک در نزد پژوهشگ .عمل فرد استالو يا عکس ها ت وی از آنتفسیر و برداش

يکی منوط به بافت  ،نوع گزينش مدنظر است بلکه دو ،نوع گزينش نیست مستلزم هر

   ديگری گزينش به اقتضای بیانی خاص و (context of situation) موقعیت

(pragmatic selection)  ،مستقیم  صورت متمرکز وشناسی به سبک و (38: 1992)مصلوح

روشی  کندر مخاطب توجه دارد و تالش میفهم معنا توأم با تأثیر د فرايند ارسال و بر

 روابط فنی و منسجم باشد که به تحلیل گفتمان ادبی بپردازد تا مند ونظام

شناسی با قلمروهای سبک 20 . در قرن(9: 2003)راببعة،  را دريابدشناختی آن زيبايی

کاربردی پیوند خورد و  شناسیهای ادبی و زبانشناسی، نظريهشناسی، جامعهنوين زبان

ای شناخته شد و بنیاد کارش را از علوم ديگر وام گرفت. رشتهعنوان رويکردی بینبه

شناسی است و شناسی در مباحث سبککاربست نظريات زبان ددرصدجستار پیش رو 

شناسی گفتمانی، بر مبانی نظريات بافت بنیادی چون نشانهظر دارد با تکیه در ن

ظريات به تحلیل متن گرايی، تحلیل انتقادی گفتمان و سازوکارهای موجود در اين ننقش

های علوم انسانی ذاتی شناسی نسبت به ساير شاخهزيرا دانش زبان بپردازد؛ادبی 

 شناسیهای سبکشاخه نتیجه مطالعات ، درداردتر به علوم تجربی نزديک تر ومتمايل

های از ديگر شاخه تردر تحلیل متن ادبی عینی ،هستند شناختیزبانمبانی  متکی بر که

 .نقد ادبی می باشند
 

 پژوهش پیشینۀ ها و. ضرورت، هدف، پرسش1-1

 شماره ويژه شعر، يکی از کاربردهای خالق زبان بادبیات و به بیان مسأله: .1-1-1

 های هدفمند عالم انسانی، نیازمند مطالعه هدفمند نیزسرمايه عنوانبه آيد ومی
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کند، زبان را ابزاری ای که در آن زندگی میفردی از جامعه عنواندنقل بهامل  هستند؛

های قدرت ساز عصر خود هايی مستقیم و غیرمستقیم علیه گفتمانبرای واکنش

رو سعی دارد با ازاين .اندی ايدئولوژيک گرديدهار وی تبديل به متونپنداشته و اشع

فرد بر گفتمان مسلط جامعه اثر بگذارد و باورها، عقايد و های زبانی منحصربهگزينش

های خويش را در سطوح مختلف زبان بريزد و بر مخاطب خويش القا کند و انديشه

دارد که هم پنعی میکنشی اجتما به تصوير کشد و زبان را به مثابة حقايق و مفاهیمی را

 برسازنده جامعه است. همساخته از جامعه و 
 

دنقل و پوشیدگی معانی مل دشواری و ابهام زبان شعری ا ضرورت پژوهش: .2-1-1

کمتر مورد اهتمام قرار بگیرد. کاربست   موجب گرديده و محتوايی در اشعارشاصلی 

تواند شناسی گفتمانی مینشانه گرا، تحلیل انتقادی گفتمان وت نقشسازوکارهای نظريا

و ظرايف زبانی و معنايی اين قصايد را بهتر  تحلیل اشعار وی بسیار مؤثر باشد در درک و

  کند.همین موارد ضرورت پرداختن به سبک شعری اين شاعر را توجیه می .نمود دهد

بر مطالعات و ابزار  تکیه باپژوهش حاضر  ها:پرسش فرضیه، روش، اهداف و

امل دنقل  «خاصة مع ابن نوح مقابلة»شناسی قصیده شناسی به بررسی سبکزبان

های بافت فتمان شعری را با کالن اليهگ بالغی واژگانی، نحوی و هایاليهپرداخته و خرد

سازوکارهای تحلیلی موجود در از  داده و مطمع نظر قرار موقعیت، قدرت و ايدئولوژی

 گرايی و تحلیل انتقادی گفتمان بهره جسته ونقش شناسی انتقادی گفتمان،هنظرية نشان

 های ذيل است:در پی پاسخ دادن به پرسش

 اند؟ ها کدمعوامل اثرگذار در اين شاخص ساز شاعر چه هستند وهای سبکمؤلفه . 1

تعامل با  چه سطحی از همبستگی و های سبکی روساختی زبان درگزينش. 2

 های زبان قرار دارد؟زيرساخت

بر سازوکارهای زبانشناسی کارآمدی الزم را ای شعر با تکیه شناسی اليها سبکآي . 3

 برای درک شعر معاصر دارد؟ 

 : است یفرضیات مذکور متک جستار پیش رو بر

های واژگانی، زبان وی است که در گزينش سبک هر فرد حاصل همبستگی انديشه و. 1

 .يابدبالغی نمود می نحوی وساختارهای 

روساختی متن در تعامل تنگاتنگ با عناصر  ای عناصرشناسی اليهدر سبک. 2

 .اندزيرساختی
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شناسی شعر معاصر، خصوصا اشعار امل سازوکارهای تحلیل انتقادی گفتمان در سبک .3

 و میان متن رابطة خواننده و میان نويسنده و دنقل روشی راهبردی در تبیین رابطة

 ايدئولوژی نويسنده است.
 

 ، گذشتةتحلیل گفتمان شناسی ومباحث سبک پژوهش: پیشینه .3-1-1

فرسايی پردازان بسیاری در اين عرصه قلمنظريه گذاشته و پرفرازونشیبی را پشت سر

رويکرد  وتحلیل گفتمان  شناسی،سبک زمینة های متعددی درپژوهش اند وکرده

 یة واألسلوباألسلوبکتاب توان از شناسی میسبک در زمینة است. شدهانتقادی انجام 
 ةالنص واألسلوبی و منذر عیاشی نوشتة حتلیل اخلطاب األسلوبیة و ،عبدالسالم املسّدی نوشتة
مناهج التحلیل النقدى تحلیل گفتمان به آثاری چون  در حوزۀ نام برد و عدانن ذریل نوشتة

صالح فضل،  ینوشته علم النص وبالغة اخلطاب روث وداك و میشیل مایر،  نوشتة للخطاب
به  توانمی امل دنقل خصوصدر  .اشاره کردمحمد مفتاح  نوشتة حتلیل اخلطاب

از سید رضا موسوی و رضا  «دنقلاملناسازواری هنری در شعر » ازجمله هايیپژوهش

مضامین ادبیات پايداری در شعر مهدی اخوان ثالث و واکاوی تطبیقی برخی » تواضعی،

کلمات  سروده شناسینشانه» و عقیقی نعیم عموری و محبوبه نوشتة «دنقلامل

 .اشاره کرد زهرا وکیلی و ايوکی علی نجفی نوشتة «سبارتاکوس األخیرها
 

 شناسیتا سبک کاوی. از گفتمان2

فلسفی زبان موجب ابداع و تکامل تمايل دانشمندان به بعد اجتماعی، شناختی و 

شناسی و شناسی، روانروز نظرياتی چون تحلیل گفتمان، گفتمان انتقادی، سبکروزبه

 و گرايیدر اين میان نظريات بافت بنیادی چون نقش است. شناسی زبان گرديدهجامعه

تحلیل انتقادی گفتمان و سازوکارهای موجود در اين نظريات ابزاری سودمند برای 

های تنها از رهگذر پژوهشی آيد وشناسی متون و نقدهای ادبی به شمار میسبک

دبی در های زبانی و اهای دانششناسی است که ارزش و نقش مؤثر روش و يافتهسبک

کلیدی توضیحات  ست برای برخی مفاهیملذا ضروری ا شود.تفسیر و نقد آشکار می

 مختصری بیان شود.
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  CDA)) . تحلیل انتقادی گفتمان3

توجه  سیاسی دخیل در تولید متن را مورد ين نگرش نیروهای اجتماعی، فرهنگی وا

زبان طبق آن و  در دو سطح خرد و کالن معتقد است و به مطالعه متن دهدويژه قرار می

ها، روابط و جهان اجتماعی ايفا نقش مهمی در برساخت هويت ،کنشی اجتماعی به مثابة

متن نمودی مادی و » قدرت و ايدئولوژی قرار دارد. گی باکند و در ارتباط تنگاتنمی

عینیت يافته از بسترهای گفتمانی و مفروضات ايدئولوژيکی است اين رويکرد درصدد 

واسطه روابط قدرت و ايدئولوژی شکل ونه بهآشکارسازی اين مسئله است که گفتمان چگ

ها چگونه بر باور و رفتارهای جامعه يابد و اين هويتشود و هويت میگیرد، تثبیت میمی

 .(80: 1389، ون دايک) «گذاردتأثیر می
 

 (power) قدرت .1-3

که در  گرددتحلیل انتقادی گفتمان محسوب می های بنیادی درمؤلفه يکی ازقدرت 

در  مباحثه بوده است. تاريخ مطالعات فلسفی، اجتماعی و فرهنگی محل منازعه وطول 

که قدرت نه مفهوم فوکويی آن ،قدرت از منظر فرکالف مدنظر نگارنده است ،اين جستار

 :بلکه ،کنددر اختیار همه فرض می را نیرويی مولد و
نامتقارن اجتماعی به حفظ روابط  برای برقراری و ابزاری انباشتی که سلطه آور است و»

عاملیت و فاعلیت انسانی راه را برای مقاومت  شود، در اين میان تأکید برکار گرفته می

ترين شکل ماهیت واقعی قدرت در سرکوبگرانه گذارد ودر برابر قدرت نیز باز می

در تاروپود روابط او تنیده است  سوژه مندی انسانی است و مولد عاملیت و ممکنش نیز

 .(100 )همان: «داردآن را دستخوش پويايی نگه می دهد وزندگی انسان شکل میبه  و
 

 (ideology) . ایدئولوژی2-3

به  بلکه ايدئولوژی ،تعاريف منفی از ايدئولوژی مدنظر نیست در اين جستار آن مفاهیم و

در تنها آيد که  نهمی ها به شمارکنش های اجتماعی وهای گروهنظامی از ايده مثابة

های اجتماعی کند بلکه مبنايی برای کنشبه ما کمک می نظر آن گروه( )از شناخت دنیا

هاست های اجتماعی بسیار مهمی که متأثر از ايدئولوژیاز کنشيکی  هست.گروه نیز 

 ، يادگیری وروی نحوۀ اکتساب زبان بر که خود گفتمان و گفتمان است کاربرد زبان و

اند ايدئولوژی لذا گفته .(21: 1393 ون دايک،)گذارند های ما تأثیر میيدئولوژیتغییر ا

دگرگونی مناسبات سلطه کمک  های معنايی هستند که به تولید، بازتولید وبرساخته

 .(37: 1390 )آقاگل زاده،کند می
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 . امل دنقل از شاعرانگی تا اصالح گری4

میالدی  1940 در سال« قلعه» فهیم ابوالقاسم محارب دنقل در روستای محمد أمل

وی از شاعران نسل دوم  .چشم از جهان فروبست 1983او در سال  ديده به جهان گشود.

البکاء بنی  .1دارای چند ديوان شعری است:  آيد وادبیات معاصر عرب به شمار میدر 
العهد  .4 (1974) مقتل القمر .3 (1971) ماحدثتعلیق علی  .2 (1969) یدی زرقاء الیمامه

 .(1983) 8 اوراق الغرفة .6 (1981) اقوال جدیده عن حرب البسوس .5 (1975) اآلتی

 هفتاد هجری که انسان عربی هر شصت و اجتماعی دهة-در شرايط بد سیاسی

کند و دنقل حدود نقش خود را مشخص میشد، امل گرايشی که داشت متهم می

ديگری نقش  عنوان اينکه شاعر باشد وزمان است: نقش هنری به همنقش  دوخواستار 

نه از طريق  ،پیشرفت آن قرار دهد تا هنرش را در خدمت مسأله کشور، ملیت و ملی

شناساندن میراث به ملت،  سروصدا بلکه از طريق کشف و فرياد و شعارهای سیاسی،

 های عربی:ان سرزمینوحدت می هایعمیق کردن رشته برانگیختن احساس وابستگی و

لذا او شاعر  .(93: 1992 )روينی، کندزمان دو نقش شاعر و متفکر را ايفا میبنابراين هم

با واقعیت زندگی،  باشد واش میجامعه اجتماعی است که شعرش در خدمت مردم و

 ای شخصی وزند و شعرش تجربهاهی سازی دست میدر شعرش به آگ کند وزندگی می

 باشدمی« 8اوراق الغرفة  »از قصايد ديوان «مقابله خاصة مع ابن نوح» ی نیست. قصیدۀفرد

شد؛  امضاء« کمپ ديويد»نامة که قطع زمانی است، سروده شده 1976در سال  که

شهر از جنبه سیاسی  اجتماعی که در آن شاعر به مسألة-ای کامالً سیاسیقصیده

کند ح روبرو میمخاطب را ابتدا با طوفان نو داده،نماد وطن قرار شهر را  پرداخته است و

اما کارکردی متضاد  ،تجدد است گويی نماد تطهیر و گیرد ومیچیز را فرا که همه

اين گفتمان تأکید  مقاصدش را بیان کند. يابد تا از خالل آن شاعر بتواند اغراض ومی

 ها وزبانی به بیان ارزشکند از خالل ساختارهای سعی می مستقیم بر پسر نوح دارد و

 خويش کند.    تحول جامعة دعوت به مقاومت، تغییر و باورهای اجتماعی بپردازد و
 

 «مقابلة خاصة مع ابن نوح» ای  قصیدۀسبک شناختی الیه بررسی .5

 . الیه واژگانی1-5

ای وابسته به فرهنگ جامعه است که از نهاد اجتماعی، نظامی نشانهزبان در قالب يک 

زبانی واکنش نشان پذيرد و نسبت به عوامل برونر میهای اجتماعی تأثیدگرگونی
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بعد فردی و اجتماعی  گويد: کالم دارای دومیهمان سخن سوسور که  دهد درواقعمی

شناسی . در نشانه(20: 2002)عیاشی،  پذير نیستاست که يکی بدون ديگری امکان

گفتمانی خود هويت  در ارتباط با میداندرنهايت متن  ها وگفتمانی تمامی نشانه

میدان گفتمانی است که در آن شکل  متن در پیوند با ها ويابند و معنامندی نشانهمی

در کنار هم در قالب  ،مفهوم باشنداند. عناصری متفاوت که جدا از هم شايد بیگرفته

 .(57: 1393)قهرمانی،  يابندآيند و هويت میگفتمان گرد می

وابط که در اثر ر ها هستندای از نشانهمجموعه ،کاررفته در گفتمان ادبیبهواژگان 

در درون  هامعنای نشانه يابند.های زبان هويت میاليهنشینی و با توجه به کالنهم

 شود. نقطه مرکزی، نشانةطور جزئی تثبیت میگفتمان شعری حول يک نقطة مرکزی به

کنند؛ مجموعه  آن نظم پیدا می ديگر در ساية هایزی است که نشانهبرجسته و ممتا

تنها اند و دارای بار ايدئولوژيکی هستند و نهجمع شده 1هايی که حول يک معنا بننشانه

 آيند. قصیدۀش اجتماعی به شمار میبلکه نوعی کن ،درصدد انتقال پیام صرف نیستند

هايی کنشی اجتماعی است و واژگان آن تبديل به نشانه «مع ابن نوح ةخاص ةمقابل»

مناسبات قدرت  اساس شاعر بر .گردندهايی تثبیت میها حول معنا بنشوند که نشانهمی

ايدئولوژی گفتمان خود را بیان  ها زده تا اهداف وموجود در جامعه دست به اين گزينش

اقدام به )مخاطبین( ها ذهن سوژهدرواقع قدرت پشت يک گفتمان با تأثیرگذاری بر  .کند

کنند و مدلولی خاص را به دال مرکزی خاص می ها به شیوۀنشانه تولید، اجماع و تعريف

زمان با کند همکند و سعی میمی)غالب( 2چسباند و آن را هژمونیکگفتمان می

اش را ولش را از دالش جدا کند و هژمونیساختارشکنی دال مرکزی گفتمان رقیب مدل

ه معانی منفی برای گفتمان رقیب ب واژگانی شاعر همین اقدام را کرده و الية در شکند؛ب

 «نابودی»بن حول معنا  «تغرق، تفّر، إنتشل، جتلو، أدار» مجموعه کلمات .بردکار می

، قاضی القضاه، حامل السیف، املغنون، املرابون» همچنین مجموعه کلمات .شوندمیتثبیت 
ر وابسته به نهاد به حکام و اقشا «الضرائب، مستوردو شحنات السالحسائس اخلیل، جباة 

که حول  «احملن، اجلروح، الدمار، اجلبناء الفرار، النزوح،» مجموعه کلمات و ظلم اشاره دارد

کار ه در ارتباط با دشمنان و گفتمان رقیب ب يابدهويت می« شکست»مرکزی نشانه 

 برد:می
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 3و  2 ،1 منظومه توصیفی

 
 

ها در ارتباط باقدرت معنامند نشینی با ساير نشانههم ها دراين مجموعه نشانه

گردند. سازی گفتمانی میيت منجر به ايجاد قطبیت يا غیريتدرنها شوند ومی

غیرخودی را  سازی در تحلیل گفتمان اصطالح پوششی است که مفاهیم خودی وغیريت

درصدد ايجاد اتحاد داخلی و يا فرافکنی  هراسیسازی يا دشمندر خود دارد. غیريت

 دارد.گفتمان مسلط خود را  ،اجتماعی-های قدرت سیاسیی و تثبیت پايهمشکالت داخل

: 1392آقاگل زاده، ) جامعه و مردم است گرانی پیشرفت و ارتقاء آينده وهدف چنین کنش

 منظومة کنار در و  «ما»بن معناحول  «ب، الوطن، احلضارة، اجملد، الصباالشع» کلمات(. 81

 «مقاومت و خیزش»حول معنابن  «ی، بقی، أبی، نقذ، بنی، جلم، نقلحتد» هایتوصیفی فعل

البیوت، احلوانیت، مبنی الربید، البنوک، التماثیل، » کاربرد مجموعه کلمات شوند وتثبیت می
باتوجه به که  دارد اشاره به کل جامعه «الوالدة، السجن، الثکنة، املعابدمستشفیات 

 دهند:ها را شکل میهای توصیفی باال تقابل گفتمان ما و آنمنظومه
 

 6و  5، 4منظومه توصیفی 

 
 

 

حکام 
ونظام 
السلطة

المغنون
مستوردو
شحنات 
السالح

جباۀ 
الضرائب

حامل 
السیف

قاضی 
القضاۀ

المرابون

الخراب 
والدمار

تغرق

تفر

انتشلأدار

تجلو 
الهزیمة

المحن

النزوح

الدمار

الفرار

ءالجبنا

الجروح

المقاومة 
والثورة

نقذ

بنی

نقل

وقف
تحد
ی

لجم

بقی

نحن 
الشعب )

(العربی

الحضارۀ

نةالسکی

المجدالصبا

الوطن 

االمجت
مع 

البیوت

البنوک

لالتماثی

یمستشف
ات 

الوالدۀ
مبنی 
البريد

الحوانی
ت

السجن

المعابد

الثکنة
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های مرکزی مثبت برای گفتمان خودی، هژمونی دال تالش است با گزينششاعر در 

و  «مقاومت»های مرکزی لذا دال ،تضعیف کند ها راقدرت آن گفتمان رقیب را بشکند و

، «ويرانی»، «شکست» های منفینشانه گفتمان خودی و را در ارتباط با «جامعه تغییر»

تالش است تا به بیان تقابل  در و گیردکار میه را برای گفتمان رقیبش ب «نظام سلطه»

ان کند. از خالل بی)مسلط(  رقیب مقابل گفتمان موضع خود را در تمايز بپردازد و و

ساز های سبکشاخص شود که يکی ازمشخص می شناختی گفتمانیهای نشانهبررسی

نشانه  الية بافت موقعیت به مثابةتوجه به کالن های واژگان بازبان شعری امل، گزينش

 خدمت ايدئولوژی متن باشد. است تا در
 

 . الیه نحوی2-5

کند تا اش الفاظ را به هم مرتبط میشک نحو يا نظم با توجه به اقتضای ساختاری بدون 

که  شناسی دارد و در حقیقت چیزی استيک واحد کامل باشند و سهم بزرگی در سبک

نوع جمالت  .(18: 1988)جبر، هاست انتقال افکار و انديشه کند و وسیلةمعنا را منتقل می

ها، جمالت معلوم و برده شده در متن، قیدها، شبه فعل رکابه اسمیه و فعلیه، افعال 

مواردی باشد که تواند از های نحوی میطور کلی هر نوع گزينش از ساخته ب مجهول و

متأثر از قدرت  خدمت ايدئولوژی و اگر در توجه قرار گیرد ودر تحلیل سبک مورد 

گفتمان شعری تحقق که در اين  آيدشمار میه ساز بهای سبکمسلط باشد از شاخص

تبع فضای به فضای گفتمان شعری و «جاء طوفان نوح»خبری  شاعر با جملة .است يافته

اشاره به طوفان  اين جمله و ايدئولوژی خود به وسیلة هدف و ذهنی مخاطب را مطابق با

های گونه کاربرد شاخصاين زند.انی است به هم پیوند مینوح که نوعی شاخص گفتم

جاء طوفاُن » عاملی مؤثر در پیوند گفتمان با بافت موقعیتی خود است: (deixis)گفتمانی 
 - على َدَرجاِت البیوِت احلوانیتِ  /واملاُء یعلو /،فشیئًا تفرُّ العصافيُ  .نوح/ املدینُة تْغرُق شیئاً..

مستشفیاِت  - الَقْمحأْجِولِة  - املعابد -( التماثیِل )أجداِدان اخلالدین - البنوكِ  - َمْبىن الربیدِ 
جنِ  - الوالدةِ  ... أروقِة الّثكناِت احَلصینْه/ العصافُي جتلو/ رویداً  - داِر الوالیةِ  - بوابِة السِّ

گفتار، بر اساس زمینة هکلمات اشاری برای رمزگذاری پار .(465: 1987 )دنقل، «رویدا...

در ابتدا با گفتمان مرتبط  گردند کهبیان میرمزگذار زمانی و تجربه ذهنی -مکانی

ها شامل ضمیر شخصی، اشاره، تصريف زمان فعل، قیود مشخص اين شاخص د.نشومی

و بدون در نظر گرفتن  باشندمی، آوردن و... مکان برخی افعال آمدن رفتن، بردنزمان و 
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 نوح و شاعر با اشاره به طوفان .(143: 1394)نورگارد، پارامترها بافتاری قابل تفسیر نیستند 

سازی اما با وارونه ،کندحاصل از آن مخاطب را متوجه نوعی تغییر می نتیجة عناصر و

 به ،جای نماد تجدده تباهی ب عنوان نماد نابودی وقرار دادن آن به  اين شاخص اشاری و

از خالل آن به بیان اين مهم که حکام موجب تباهی  کند وقرارداد کمپ ديويد اشاره می

با قیدهای  پردازد ومی ،پیشرفت بودند که در ابتدا درصدد تحول و هرچندجامعه شدند 

 به زوال تدريجی اشاره دارد. «فشیئا»و « وشیئا»، «رويدا»

گیرد و اين او با مخاطب شکل می ای به واسطة نوع رابطةگیری هر گويندهجهت

نقش  کنندۀبیان پذير است وها امکانصفت های فعل، قید وگیری از طريق مقولهجهت

وجهیت عبارت است از »گويند؛ شاعر است که به آن وجهیت می 3انديشگانی وبینافردی

وسیله عناصر دستوری نشان طور ضمنی، بهمیزان قاطعیت گوينده در بیان يک گزاره به

کننده منظور يا قصد کلی يک گوينده يا درجه پای بندی او به شود و يا بیانداده می

. (285: 1390)فتوحی،  «گزاره، باورپذيری، اجبار و اشتیاق نسبت به آن استواقعیت يک 

مورد  قاطعیت نويسنده در کنندۀبیان وجه غالب در اين قصیده اخباری است و

شود های حکام نابود میسیاست اينکه کشور مصر با - کندهايی است که بیان میگزاره

کاربرد وجه التزامی به بیان نقش انديشگانی  با شاعر ايم.ايستاده هابرابر آن ما در و

 کند.مناسبات اجتماعی را مشخص می پردازد و نوع روابط میان گفتمان خودی ومی

آينده است  از ترديد و امید به موفقیت و پیروزی در میزانی مبین« لعل»ناسخ کاربرد 

كاَن شباُب   /...ما ُكنتُ ینب» کنند:آن را تقويت می 6و  5، 4های توصیفی که منظومه
 سدودَن ویستبقوَن الزمْن/ یبتنو  /ینقلوَن املِیاَه على الَكتفنی املدینْة/ یلجموَن جواَد املیاه اجلَُموْح/

با واحلضاره/ علَّهم یُنقذوَن..  .(467: 1987)دنقل،  «!الوطنْ  .احلجارِة/ َعلَّهم یُنقذوَن ِمهاَد الصِّ

 مسند داللت دارد استمرار نسبت میان مسندالیه وکه بر تداوم و  «کان»استفاده از ناسخ 
صورت ضمنی بر نقش بینافردی و ايدئولوژی مقاومت به (320: 2006 )الغاليینی،

 داللت دارد. 

های نحوی طورکلی ساختچینش جمالت، نوع جمالت و به ،در اين گفتمان شعری

ها درصدد اين ساختشاعر از طريق  اند وگرفتهايدئولوژی شکل در ارتباط باقدرت و

سازی و است؛ برجسته)مسلط( رانی گفتمان رقیب حاشیه سازی خود وبرجسته

مسائل پرکاربرد  ای برای حفظ و استمرار قدرت است يکی ازشیوه که رانیحاشیه

سازی، فرايندهای مختلفی چون مبتداسازی، اسناد آيد وشناسی به شمار میزبان
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به کمک همین  .آيندندهای آن به شمار میفراي سازیسازی و متعدیمجهول

 .(112:  138)سلطانی، شود سازوکارهاست که اين عمل محقق می

فینه» حکام در جملهبه  «الجبناء»امل با اسناد دادن واژۀ  که  «هُم اجلُبناُء یفّرون حنو السَّ

نوع کاربست اين  با کند. اوموضع ضعف حکام تأکید می دارد بر 4صدای دستوری منفعل

های منظومه اين هدف در ارتباط با زند.ه حاشیه رانی گفتمان رقیب دست میجمله ب

یفّروَن حنَو  «احلكماء»هاهُم  /.جاَء طوفاُن نوحْ » يابد:کاماًل نمود می 3و  2، 1 توصیفی
فینْه/ املغنونَ  حامُل السیُف !) )مملوُكهُ  و ...قاضى القضاة - املرابونَ  – سائس خیل األمي - السَّ

ْستعارْ  )راقصُة املعبدِ ) -
ُ

مستوردو  - (جباُة الضرائبِ ) – ابتهَجت عندما انتشلْت شعَرها امل
بوحْ  - َشحناِت الّسالحِ  ها هُم اجلُبناءُ  /.جاَء طوفان نوحْ  /!عشیُق األميِة يف مْسِته األنثوي الصَّ

فینه  .(466: 1987)دنقل،  «یفّرون حنو السَّ

که موجب  است و خبر ساختار مبتدا ،متنی یآفرينش معنا اصلیيکی از منابع 

، مبتدا واقع گفتمان خودی است که نمايندۀ «نحن»ضمیر  شود.سازی نیز میبرجسته

 و بر گفتمان خودی تأکید برای «لنا» خبر شبه جملةذکر آن در  شده تا برجسته شود و

 :است شده بیان ،قدرت تحت تأثیر زيرساخت ايدئولوژی و

مارَ !حنُن الذیَن وقَ ْفنا )وقد َطمَس هللُا أمساءان - ولنا اجملدُ  وأنوي اىل جبٍل ال  /...(/ نتحدى الدَّ
عب ميوت  (468: 1987)دنقل،  !وأنيب الُنزوحْ  /...(/أنيب الفرارَ !)یسمونَه الشَّ

ارتباط با  امل جمالتی که صدای فعال دارند را برای گفتمان خودی و در

يا گفتمان  «نحن»ضمیر ، گربرد. در اين جمالت کنشمی گفتمان به کارهای اليهکالن

قرار گرفتن نظام حکومت در  پذير حکام يا گفتمان غیرخودی است.خودی است و کنش

شکستن هژمونی  حاشیه رانی و باهدف پذير برای ضعیف نشان دادن حکام ونقش کنش

شده  گرايی گفتهنظرية نقشطور که در همان. است گفتمان رقیب صورت گرفته

 ،فرم نیست مقوله صرف دستوری در ،شدن در يک عبارتپذير واقعگر يا کنشکنش

 .(65: 1387 )سلطانی، بلکه مانند ساير مقوالت منشأ معنايی دارد

ی يهامؤلفه و دارهايی انگیزهگزينش ،های نحویتوان گفت: تمامی ساختبنابراين می

کاربردشان  بافت اجتماعی اهمیت و اليةکه در ارتباط با کالنآيند ار میسبکی به شم

لذا اين  .کنندمتن را تقويت می ی پنهانواژگانی، معنا در ارتباط با الية نمايد وبروز می

کارگیری يا عدم مدار هستند که با بهواقع ساختارهايی گفتمان ساختارهای نحوی در

شود از گفته های ديگر در متن باعث میصورت ها و تغییر و تبديلشان بهکارگیری آنبه
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بد و يا يايا صراحت بیشتری  و گرددمطلبی پوشیده و مبهم  ،های متفاوتی شودبرداشت

، )يارمحمدی بگیردو بخشی در حاشیه قرار  بخشی از متن يا مفهومی برجسته گردد

1383 :66). 
 

 . الیه بالغی3-5

توانست که انسان نمی دچار جبر بالغی بود چرادر ادبیات کالسیک دنیای زبان شعری 

استعارات، مجازها، کنايات،  ياد بیاورد تشبیهات و مسلط چیزی را به بیرون از گفتمان

متن بودند.  های زيباشناسی دردارای کارکردی ابزاری برای غنای زبان و تلمیح، نماد و...

توانست بالغت را علیه  گیری انسان سیاسی در جهان مدرن، شعر معاصراما با شکل

های مسلط، چون سالحی به کار گیرد و ابزارهای موجود در اين فن در ارتباط گفتمان

-های ذهنیگر تجربهتا بیان در ارتباط باقدرت قرار گرفتند انديشه بشر و مستقیم با

 محیطی باشند.

تلمیح  است.نوعی تلمیح «  مقابله خاصه مع ابن نوح»اشاره به طوفان نوح، در قصیده 

يکی از اصطالحات فن بديع است که گوينده يا نويسنده در ضمن کالم به داستان يا 

متنی است که توسط  تلمیح عاملی فرا (.328: 1386)همايی،  ای اشاره کندمثلی يا قضیه

تواند متن را تغییر گردد تا وارد متن شود ورود اين عنصر بیرونی میگوينده احضار می

را تقويت کند از سوی ديگر تلمیح با ورود به دنیای متن زندگی ديگری  متندهد و هم

در  افزوده شود و يا از آن کاسته شود.ممکن است ساختارهايی به آن  کند ورا آغاز می

شود اين اشاره تلمیحی نحوی نوعی شاخص گذاری در گفتمان محسوب می حقیقت به

یری از بعد ويرانگری طوفان نوح در گبهره جنبه حائز اهمیت است: جنبه اول از دو

. جنبه دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار 1976ارتباط با وضعیت جامعه مصر در سال 

ايدئولوژی گفتمان  سرکشی پسر نوح در راستای اغراض و کارگیری عنصر تمرد واست به

 مواجه با ای مثبت جهت القای ايدئولوژی مقاومت وشدن به خصیصهتبديل خودی و

الصَّبااي  وَشهقُة أٍم َحزینه/ ..../ ولُعبُة طفل..یطفو األاثثُ » :است )حاکم وقت( گفتمان مسلط
فینْه/ املغنونَ  «احلكماءُ »هاهُم  /.جاَء طوفاُن نوحْ  /!یُلّوحن فوَق الُسطوحْ   - یفّروَن حنَو السَّ

( راقصُة املعبدِ ) - السیفُ حامُل !) لوُكهُ )ممو ...قاضى القضاة - املرابونَ  – سائس خیل األمي
ْستعارْ 

ُ
عشیُق  - مستوردو َشحناِت الّسالحِ  - (جباُة الضرائبِ ) ابتهَجت عندما انتشلْت شعَرها امل
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فینه /.جاَء طوفان نوحْ  /!األميِة يف مْسِته األنثوي الصَّبوحْ  )دنقل،  «ها هُم اجلُبناُء یفّرون حنو السَّ

1987 :466). 

تواند ن همراه با گزينش است هر گزينشی میرمز و... در مت کاربرد استعارات، نماد،

سازی است که در متن سیاست متن را تعیین کند. کاربرد نماد و اسطوره نوعی فشرده

 هايی که در کالمش پنهان است اين عناصر فراافتد و گوينده با توجه به انگیزهاتفاق می

با مفهوم و قصد خود با متن آفريده خودش گیرد تا در راستا و پیوند متنی را به کار می

شود بلکه ابتدا در معنايی را شکل بدهد. لذا اين عناصر به شکل مستقیم وارد متن نمی

از تمثیل شدن تبديل به رمز و  شود و بعدآفرينی و کدگذاری  می ذهن گوينده رمز

توجه به  با کشتی نوح کنند از همین رو طوفان ودر متن بروز می شوند واستعاره می

متأثر از قدرت است در اين قصیده به اين شکل آورده  معنا که در خدمت ايدئولوژی و

که نماد تمرد و گمراهی  «پسر نوح»کارگیری شخصیت به شده است.  در ادامه دنقل با

عنوان نقابی برای خودش به بیان ايدئولوژی و باور ذهنی خود يعنی مقاومت، است به

پردازد و در ساختاری جديد مفهوم تمرد و شرايط کنونی میتمرد، عدم پذيرش 

  گیرد:سرکشی را با وجه مثبت آن بکار می

فینه/ بینما ُكنتُ  جاَء طوفان نوْح/ كاَن شباُب املدینْة/ یلجموَن   /...ها هُم اجلُبناُء یفّرون حنو السَّ
 )دنقل، ویستبقوَن الزمن/ یبتنوَن سدوداحلجارةِ  جواَد املیاه اجلَُموْح/ ینقلوَن املِیاَه على الَكتفنی/

1987 :467-466) 

 شوند قدرتی که سلطهاين کاربردهای زبانی در اثر وجود مناسبات قدرت ساخته می

وضوح در اين مهم به گردد وايجاد مقاومت هم می آور است اما موجب عاملیت انسان و

ه با سازوکار طنز و سخريه آن را اين گفتمان شعری نمود يافته و امل در ادامه قصید

آوريم زيرا در ساز بالغی به شمار میهای سبکجهت جزء مؤلفهکند؛ طنز ازآنتأکید می

اقناع غیرمستقیم مخاطب  ای از نقد، اعتراض وکند  و شیوهعرصه کالم اقناعی ظهور می

د که معنی شوهای بیانی که در آن کلماتی را بکار برده میای از شیوهشیوه»است؛ 

گردد، اگر هنرمند آن را بشناسد چون سالحی برعکس آنچه گوينده قصد دارد بیان می

شاعر با اين سازوکار بالغی مقاومت خويش را (. 13: 1978)طه،  «کشنده در دستان اوست

خوشی از اين سرزمین  در وقت آرامش و گیرد کهدشمنان را به تمسخر می ابراز کرده و

 :کردنددر روز سخت آن را رها  گرفتند و بهره لذت بردند و
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كینهْ  قبل ُحلولِ  -صاَح يب سیُد الُفلِك  طوىب ملن  :قلتُ  «!. مْل تعْد فیِه روحْ .انِج من بلٍد.»:السَّ
 (467: 1987 )دنقل، !أداروا له الظَّهَر/ یوم املَِحن يف الزماِن احلسْن و ...طِعموا ُخبزه

دارای بار  ،کنند يا تضعیف روابط قدرت کمک که به حفظکردارهای گفتمانی مادامی

برای تعیین میزان  و اما به يک اندازه دارای بار ايدئولوژيکی نیستند ؛ايدئولوژيکی هستند

مجاز از  حوزه استعاره و. (112: 1387)فرکالف،  های ساختاری وجود داردآن شاخص

جاز فرايندی شناختی است م باشند.ها در اين مورد میترين شاخصغنی ترين ومنعطف

اساس  مفهومی ديگر را بر يک عنصر مفهومی دسترسی ذهنی به عنصرکه در آن 

 شاعر. (256: 1393)کووچش،  کندفراهم می ها موجود است،میان آن روابطی خاص که در

 ا ذکر کرده ور معلول «اجلروح» و« النزوح»، «الفرار» ،«الدمار» با کاربرد مجازی کلمات

با کاربرد  امل کند.میرا از آن اراده  - دشمنان کشورش حاکم عربی و -سبب  و علت

 مجازی اين کلمات که دارای بار معنايی منفی هستند سعی در تضعیف قدرت مسلط و

و ايدئولوژی خويش را که  سازی سرانجام و سرنوشت تعامل با دشمنان را داردعینیت

 کند:مینحوی بیان  تغییر است به مقاومت و

مارَ  عب وأنوي اىل جبٍل ال ميوت ./..نتحدى الدَّ وأنيب  /...(/أنيب الفرارَ !)یسمونَه الشَّ
: 1987 )دنقل، كان قَليب الذي َلعنْته الُشروحْ   ......../كان قليب الذي َنسجْته اجلروْح//!الُنزوحْ 

468) 
لذا سعی دارد همچنان ايدئولوژی مقاومت را در برابر گفتمان رقیب حفظ کند  شاعر

خوبی مفهوم ضمنی به - اشبا توجه به معنای لغوی - «نسج» با کاربرد استعاری فعل

 هایسازیشفاف که ناشی از تمرد و ،کندرا بیان میرنج آمیخته در وجودش  درد و

اساس  کنايه بر واند: استعاره، مجاز طور که گفتههمان سیاسی علیه گفتمان رقیب است

حوزه مفهومی  ای تجربیات محیطی مابین دوبر اساس زمینهاصل تشابه نیستند بلکه 

جی ان ) شوندبستگی ندارند بلکه به انديشه بشر مربوط میگیرند لذا به زبانشکل می

انديشه  کنايی به تبیین تجربه فردی و عر با اين کاربردهای استعاری وشا(  18:1393 جاج،

سرخ که نماد روح، عشق، جام زندگی،  پردازد. بنابراين با استفاده نمادين گلخود می

قاومت و به بیان نتیجه ايدئولوژی م  (4 /750)ژوالیه وگرابرن:  تولد دوباره است کمال تام و

سرکشی در اين شرايط  پردازد تا بگويد: من بعد از مقاومت ومعنی ضمنی تمرد می

  همراهانم است: من وکشور از آن مانم  وبحرانی می
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وأحب ... للسفینهْ  «ال» قالَ بعد أن  /...وردًة من َعطْن هادئً  فوَق بقااي املدینه/ -اآلن  -یرقُد 
 (469-468: 1987 )دنقل، !الوطن

ساز در قصايد معاصر وخصوصا شعر امل دنقل به های سبکتکرار هم يکی از شاخص

و  شود بلکه در ارتباط وسیعآيد و عنصر صرفًا زبانی و روساختی محسوب نمیشمار می

 ،تکرار» اند:گونه که گفتههمان .های معنايی استمحکم با زيرساخت گفتمان و مرکزيت

آوايی و در بیان شعری چه در سطح  فراوانبه علت تأثیر  ؛گفتمان شعری است ۀجوهر

باشد تا با توجه به کارکرد مرکزی در قصیده می نقطة چه در سطح معنايی،

 ؛ط بر شاعر سهیم باشدشف انديشه و احساس مسلّبیانی که دارد در ک کنندگی والهام

و مورد تأکید  القا کندرا  یتواند به ديگران مضمون مشخصشاعر می ،تکرار به واسطة لذا

 .(109:  1988)عبدالمطلب،  «قرار دهد

 عدم پذيرش شرايط سیاسی و - کارگیری سبک تکرار بر معنای پنهانشاعر با به

کند، با و ايدئولوژی که در ذهنش است تأکید می - ديويداقتصادی بعد از قرارداد کمپ 

سعی دارد به واقعه سیاسی  قرارداد ننگین کمپ ديويد « جاء طوفان نوح» تکرار جمله

 پردازد.ی و نمادين به اين مهم میخاطر قدرت مسلط با اشارات تلمیح اما به اشاره کند

عی اشاره به معانی ضمنی قصیده نواند همگی بهدر اين قصیده عباراتی که تکرار شده

 ايم وروند و ما، جوانان و آزاد انديشان ايستادهاينکه حاکمان به سمت گمراهی می ؛دارند

آزاده  های با بصیرت ونماد انسان که «العصافي»تکرار کلمه ازجمله  کنیم.مقاومت می

يا تکرار  وذلت را پیش نگرفتند  مسیر گمراهی و است که از اين طوفان گريختند و

با واحلضاره/ علَّهم یُنقذوَن... الوطنْ »عبارات  باز هم بر نقاط مرکزی  «َعلَّهم یُنقذوَن ِمهاَد الصِّ

 معنای پنهان قصیده تکیه دارد:

 رویدا..رویداً  /..العصافُي جتلو ....//نوح/ املدینُة تْغرُق شیئاً.. فشیئًا تفرُّ العصافيُ جاء طوفاُن 
فینْه/ جاَء طوفان نوحْ  «احلكماءُ »هاهُم  …/ ها هُم اجلُبناُء یفّرون حنو  /.یفّروَن حنَو السَّ

فینه با واحلضاره/ علَّهم یُنقذوَن. ....//السَّ  یأنب /..../ . الوطنْ .َعلَّهم یُنقذوَن ِمهاَد الصِّ
 (468-465: 1987 )دنقل، !الُنزوحْ  یوأنب/...الفرارَ 

از شاخص های سبکی زبان  و تصادفی نیستند اتفاقی وپس اين تکرارها فرايندهايی 

معنی  های گفتمان شعری وشعری امل دنقل بشمار می آيند که در ارتباط با کالن اليه

تجربه فردی و فضای ذهنی دست به اين  اند و شاعر با توجه بهشدهعمیق بکار گرفته 

 گزينش زبانی زده است.
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های زبان درک بهتر ارتباط زيرساخت تر وای اشعار امل موجب فهم دقیقاليه بررسی

گردد ودر مطالعه قصیده مد نظر اين پژوهش مشخص شعری اش با عنصر روساختی می

در ارتباطی  های روساختی تأثیرگذارند وهای قصیده در گزينشگرديد که زيرساخت

  تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند.

خاص وی در  اين قصیده لزوماً متضمن طرز فکر متمايز امل دنقل درسبک زبانی 

اجتماعی است، يعنی ايدئولوژی وی را که در موقعیت کالمی خاص  موضوعات سیاسی و

 دهد.گرفته است نشان میشکل

کند و در يک نظام معنايی هايی گزينش میعنوان نشانهشاعر واژگان متن را به

های واسطه منظومهکند تا بهدال مرکزی تثبیت میحول  دهد ويکدست قرار می

اقدام به تولید واقعیت به  به حاشیه براند و توصیفی، گفتمان رقیب را به چالش  بکشد و

 کند. می شکل ضمنی

های بافت موقعیت، ايدئولوژی بالغی گفتمان در ارتباط با کالن اليه-های نحویسازه

صنايع بالغی تأثیر  ت در نوع گزينش جمالت ومناسبات قدر اند وگرفتهقدرت شکل و

خفقان سیاسی به  گذاشته از همین رو شاعر به دلیل وجود قدرت مسلط در جامعه و

 مجاز روی آورده است. سازوکار طنز و

خبر، اسناد سازی، تقديم خبر بر مبتدا اقدام به  امل با استفاده از ساختار مبتدا و

های نحوی خاص سعی در از بین بردن هژمونی ختغیريت سازی گفتمانی کرده و با سا

 سازی گفتمان خودی دارد.برجسته گفتمان رقیب و

شعری به بازتولید، تائید، اثبات يا تشکیل  های سبکی در اين گفتمانتمامی شاخصه

کنايه و تکرار در متن  مدنظر شاعر منجر شده و فرايندهای استعاره، مجاز، ايدئولوژی

 سازی هستند که  تمرکز را بر نقطه حساس  معنا قرارهای سبکهقصیده ازجمله مؤلف

 )معنايی( ارزش بیانیايدئولوژی گفتمانش دارای  کشف انديشه مسلط شاعر و داده، و در

 فردی شاعر هستند. نحوی بیانگر تجربیات محیطی وه ب ند وراوانف
 

 نوشتپی
چرخند که گیرند و حول يک مفهوم میمیای از کلمات در يک حوزه معنايی مشترک قرار مجموعه. 1

دهند که حول محور يک ای از واژگان را تشکیل میو شبکه (descriptive system) منظومه توصیفی
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 ایواژه هستهواژه مرکزی يا هسته معنايی باهم در ارتباط هستند مبنای ارتباط همان معنا بن يا 

(sememe) (.290: 1388)مکاريک،  باشدمی 

 از طرف ديگر به طرف صاحب قدرت غالب است وگفتمان غالب که ازيک )سلطه گفتمانی( مونیهژ. 2

جامعه  که گفتمانی بتواند برهنگامی کندمعنا خلق می منابع قدرت، ايدئولوژی وخاطر دسترسی به 

 (103: 1393 قاگل زاده،گويند )آطه گفتمانی را هژمونی میسل چنین غلبه و غالب گردد

انتقال  زمان را برای زبان در نظر دارد: نقش انديشگانی)فهمیدن محیط وسه نقش همهلیدی . 3

نقش قبلی با  دهنده دونقش متنی که ارتباط ديگران( و فردی )تأثیرگذاری بر اطالعات( بینا

 درک است.ها از طريق وجهیت قابلفهم اين نقش (88: 1385)آقاگل زاده،  يکديگراست

جمله کنش گر يا انجام دهنده فعل است، فعل صدای فعال دارد و زمانی  هاد. صدای فعال: وقتی ن4

شود که عمل از رو آن فعال نامیده میمبتدا هدف يا پذيرنده فعل است فعل صدای منفعل دارد، ازاين

در کالم بسط پیدا  شود وترين بخش جمله است جاری می)فاعل( که پوياترين يا فعال جانب کنشگر

 ( 295: 1390حی، فتوکند )می
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