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نقد و بررسی شعر «از بیخطی تا خط مقدم» سلمان هراتی
(بر اساس رویکرد تحلیلگفتمان انتقادی)
محسن ذوالفقاری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
حجتاهلل کرمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
چکیده
تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی علمی و میان رشتهای است که ریشه در زبانشناسی انتقادی دارد و هدف اصلی آن بررسی کاربرد
زبان در جامعه و سیاست است .سه مسئلۀ زبان ،ایدئولوژی و قدرت از مفاهیم بنیادی در این رویکرد به شمار میروند .در پژوهش
حاضر تالش شده است؛ براساس الگوی سه بعدی فرکالف (سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین) در تحلیل انتقادی متون ،الیههای
ایدئولوژیک سبک در شعر «از بیخطی تا خط مقدم» سلمان هراتی تحلیل شود .در سطح توصیف ،ویژگیهای صوری متن یعنی
نظام واژگانی و داللتهای معنایی آنها به همراه ساخت نحوی جمالت بررسی شده است و سپس در سطح تفسیر ارتباط درونی این
عناصر با بافت درونی و بیرونی متن تحلیل شده و نحوۀ صورتبندی ایدئولوژی در زبان توضیح داده شد .در نهایت در سطح تبیین
زمینهها و دالیل شکلگیری این ایدئولوژی با توجه به بافت برون متنی و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی عصر شاعر بررسی
شده است و نحوۀ صورتبندی گفتمان ایدئولوژیک در شعر تبیین شده است.
کلیدواژهها :تحلیلگفتمان انتقادی ،نورمن فرکالف ،زبان ،ایدئولوژی ،قدرت ،سلمان هراتی ،از بیخطی تا خط مقدم.
 )4مقدمه
سلمان هراتی ( )4963-4998از شاعران نامدار انقالب اسالمی است که علیرغم عمر کوتاه شاعری اش و همچنین مرگ ناگهانی او
در همان دهه اول انقالب همواره درکنارشاعرانی چون سیدحسن حسینی و قیصر امین پور ،به عنوان یکی از ارکان شعراین دوره به
حساب آمده است .نخستین دفترهای شعری او اندکی پس ازپروازش در سال  4967منتشر شد؛ دو مجموعه «دری به خانه
خورشید» و «ازاین ستاره تاآن ستاره» وسالها بعد درسال  4981مجموعه کامل اشعارش به همت دوست و همسنگردیرینش
قیصرامین پور ،به وسیله دفتر شعر جوان در تهران چاپ شد( .کتاب ماه ادبیات ،بی نام )22 :4983 ،سلمان شاعری است که بی
پرده وعریان روح متالطم زمانه وشور و هیجان اجتماعی ناشی از انقالب سال پنجاه وهفت را به تمامه در شعرش بازتابانده است .او
همانگونه که از تخلص شاعری اش «آذرباد» پیداست ،شاعری آتش زبان وتوفنده بود؛ شعر او به تعبیر شاملو «حربه خلق» بود و
«آن را به جای مته» می شد به کار برد( .شاملو )411 :4973 ،اگر بخواهیم به گفته راجر فالر ،دید واقع گرایانهتری از تعامل زبانی
داشته باشیم ومتن را به منزلۀ کالم «یعنی به منزله کلیتی یکپارچه متشکل ازمتن وزمینۀ آن ،نه اینکه متن را ساختاری زبانی
بدانیم که کارکردی به آن نسبت داده میشود؛ برخورد ما با متن همراه پنداشتی است که درباره زمینه مربوط به آن داریم».
(فالرودیگران.)92: 4963 ،
شعر سلمان هراتی انعکاس روشن تحوالت اجتماعی سالهای نزدیک به وقوع انقالب اسالمی و دهۀ اول انقالب است؛ دورهای که
یکسره در آشوبهای داخلی وستیزهای فرقهای وخشونتهای ناشی از تسویه حسابهای سیاسی و بدتر از همه جنگی ناخواسته
گذشت .شعر سلمان را نمیتوان بی اعتنا به تاریخ سیاسی  -اجتماعی نیم قرن اخیر ،به خصوص سالهای مقارن با وقوع انقالب
اسالمی ویک دهه پس از آن تحلیل وبررسی کرد .چرا که درحال حاضر زیرساختهای اجتماعی و سیاسیای ازآن دست چنین زبان
وبیانی را منطقی و موجه جلوه میدهد .همانگونه که شعر امثال میرزادۀ عشقی یا عارف قزوینی را نمیتوان بی اعتنا به بافت
تاریخی و سیاسی دوران پس از مشروطیت درک کرد .بنابراین رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ،با توجه توأمان به مشخصههای فرمی
یا زبانی ازسویی و عوامل بافتی برونی مؤثربر زبان ازسویی دیگر یکی از کارآمدترین روشهای نقد است که ابزارهای الزم و مناسب را
برای تحلیل مناسبات ویژه متون با ایدئولوژی و قدرت دراختیار تحلیل گر قرار میدهد.
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 )4پیشینة تحقیق
ازمیان شاعران نسل اول شعر انقالب اسالمی ،سلمان هراتی از معدودکسانی است که علی رغم ابداعات و نوآوریهای هنری خاص
خود تا کنون در عرصه پژوهشهای ادبی و دانشگاهی مهجور و مغفول مانده استو تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است ،مقالهای
مستقل با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی درنقد اشعار سلمان هراتی منتشر نشده است؛ هرچند برخی پژوهش گران در کنار بررسی
وتحلیل محتوایی اشعار او گاه به فراخور حال ومقام نکاتی را در خصوص جلوههای ایدئولوژیک شعر او یادآوری کردهاند .از جمله
مهم ترین این پژوهشها موارد زیر را میتوان نام برد:
گل چه پایان قشنگی دارد (یادنامه سلمان هراتی) چاپ اول ،4989 ،تهران ،داستانسرا .که حاوی مجموعه مقاالتی است از دوستان
ونزدیکان مرحوم سلمان هراتی و برخی شاعران ومنتقدان معاصرکه به همت محمد رضا عبدالملکیان گردآوری شده است.
محمدرضا تقی دخت« :سلمان هراتی ،شعری که سادگی است»(زمانه ،خرداد و تیر  ،4983دوره جدید ،ش  88و  83صص  26تا
.)26
محمد تقی عزیزیان« :گل پایان قشنگی دارد :بررسی شعر انقالب و دفاع مقدس درآثار سلمان هراتی» (کتاب ماه ادبیات ،بهمن
 ،4983ش  ،461صص .)98-91
سهیال صالحی مقدم وهدی ربیع پور« :بررسی نوآوریهای زبانی در شعر سلمان هراتی» (کتاب ماه ادبیات ،بهمن ،4983ش ،461
صص.)22-43
سایه اقتصادینیا« :شعرهای سلمان هراتی؛ ایدئولوژی وزبان» (کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،آبان  ،4981ش  ،13صص .)434-431
ضیایی ،حسام و علی صفایی(« )4983بررسی جامعهشناختی گفتمانهای شعر جنگ تحمیلی» ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،سال اول ،شماره دوم ،بهار)248-483(.
 )1چارچوب نظری تحقیق
 -9-4تعریف مفاهیم
رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی گرایشی از تحلیل گفتمان است که ریشه در زبانشناسی انتقادی و آرای فالسفه جدید از جمله
لوئیس آلتوسر ،روالن بارت ،ژاک دریدا ،الکان وبه خصوص میشل فوکو دارد( .آقاگل زاده)433 :4931.واژه گفتمان در این رویکرد
علی رغم چندوجهی بودن معناوابهام بیش از حد حتی در معنای تخصصی آن میتواند «به معنای شیوه به هم پیوستن عناصر زبانی
برای ایجاد یک ساختار معنایی بزرگتر از مجموع آن عناصر باشد( ».ادگار،اندرو و پیتر سج ویک )222 :4987 .در این شیوه نقادی
کانون محوری نقد نشان دادن پیوند میان گزینههای زبانی و جهان اجتماعی یا ارتباط بافت زبانی و بافت غیر زبانی است .ازنظر فوکو
گفتمانها یا شیوههای گوناگون گفتگو در باره تجارب اجتماعی هم سازندۀ معنا هستند وهم آن را سازماندهی میکنند .به عبارتی
دیگر گفتمان در بازتولیدو چالش سلطه نقش دارد .هرچند این سلطه توسط نخبگان ،نهادهایا گروههای اجتماعی اعمال شود( .ون
دایک)478 :4982.براین اساس خوانش تحلیلگران گفتمان انتقادی از متون ،خوانشی است ضد استقالل متن و زبان شعری؛ چرا
که ازنظر آنها اصوال کاربرد زبان خود عملی اجتماعی است .لذا همواره در پی آشکار کردن روابط قدرت پنهان و فرآیندهای
ایدئولوژیک موجود درمتون زبانی هستند .در این رهیافت «اصطالح متن داللت بر گشوده بودن دایرۀ معنا و بر ساخته شدن آن
توسط خواننده  /منتقد دارد( ».پاینده  .)432:4988عنوان انتقادی دراین شیوه از تحلیل گفتمان ناظر به این باور گفتمان کاوان
است که زمینههای فرهنگی واجتماعی ،گفتمان غالب ،دانش زمینهای نویسنده یا گوینده و بسیاری عوامل دیگردر انتخاب صورت
های زبانی دخالت دارند؛ به عبارتی هیچ متنی فارغ ازاین عناصرزمینهای نمیتواند تولید شود« .گفتمان ترجیحا باید به مثابۀ بخشی
جدایی ناپذیر ازبافت موضعی وعام اجتماعی وفرهنگی خود مورد مطالعه قرار گیرد .متون وگفتگو به اشکال گوناگون موضوعیت
بافتی خود را به نمایش می گذارند.بنابراین ساختارهای متن را به دقت باید مشاهده کرد و مورد تجزیه وتحلیل قرار داد(».ون
دایک )66 :4982.براساس آنچه گفته شد سه مفهوم کانونی در تمام رویکردهای گفتمان انتقادی وجود دارد :زبان ،قدرت ،و
ایدئولوژی.
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الف) زبان :راجر فالر درمقالۀ «بررسی ادبیات به منزلۀ زبان» ادبیات را یک مقولۀ کامال زبانی میداند که ابزار شناخت وتحلیل آن
نیز الجرم در خود زبان تعبیه شده است .به اعتقاد او آن نوع زبان شناسی که الزمه نقد صحیح ادبیات است؛ باید بتواند «تبیین
کاملی از ساختار زبان وکاربرد آن درتمام سطوح ارائه دهد .این سطوح عبارتند از :معناشناسی یا انتظام معانی درزبان؛ نحو یا
فرایندها یا سامان مندیهایی که نشانهها را درقالب جمالت زبان مرتب میکند؛ واج شناسی و آواشناسی که به ترتیب عبارتند
ازطبقهبندی و سامان مندی ،وتولید عملی اصوات گفتار؛ دستورزبان متن یا توالی جمالت درکالم منسجم طوالنی؛ و کاربرد شناسی
یا روابط مرسوم بین ساختهای زبان واستفاده کنندگان وکاربردهای زبان)23 :4963(».
ب) قدرت :مفهوم قدرت در تحلیل گفتمان انتقادی ارتباط مستقیمی با مفاهیم سلطه وکنترل اجتماعی دارد .به این معنی که
«روابط اجتماعی درچارچوب قدرت اجتماعی ،ساختار سلطه وتبعیت که هرگز ایستا نیست بلکه همیشه محل کشمکش و مبارزه
است فهمیده میشود(».فیسک)448 :4984.
ازمیان اشکال گوناگون قدرت ،آنچه بیش از همه مورد تأکید گفتمان شناسان انتقادی قرار دارد؛ قدرت اجتماعی است .چرا که این
نوع از قدرت درظریفترین سازوکارهای تبادل اجتماعی حاضر است .قدرت در ذات خود میل به کنترل وسازمان دهی دارد .از نظر
فوکو قدرت تنها درصحنه نهادهای سیاسی نمودار نمی شود بلکه در کلیه سطوح جامعه جاری است .در این تلقی از قدرت ،تنها فرد
مستبد یا نهاد سرکوبگر سیاسی نیست که اعمال کنترل اجتماعی را در انحصار خود دارد بلکه «قدرت از اجتماع عوامل غیر شخصی
از جمله نهادها ،هنجارها،مقررات ،قوانین وگفتمانها نشئت میگیرد و ساختاری دارد و با دانش پیوندی انکارناپذیر
دارد(».ضیمران )436 :4931.برهمین اساس است که فوکو به جای توجه به سرچشمههای قدرت بیشتر به پیامدهای آن توجه
دارد.البته باید به این نکته توجه داشت که از منظر تحلیل گفتمان انتقادی وهمچنین نظریه فوکو ،قدرت تنها اعمال سرکوبگرانه
اراده وکنش نیست بلکه به تعبیر امبرتو اکو«تحریک به بیان و تولید معرفت نیز هست )63 :4979(».دراین رویکرد ،سطحی بودن
برداشت ساده لوحانه کسانی که قدرت را تنها درشکل نهادهای سرکوبگرآن تصور می کنند و از جنبههای نمادین قدرت غافل اند،
آشکار میشود .اکو در ادامه بحث خود درباب قدرت وزبان میگوید«می توانیم بگوییم که زبان عالیترین دستگاه نشانه شناختی یا
(به گفته نشانه شناسهای روس) نظام نمونه ساز اولیه است ،الگویی است برای دیگر نظامهای نشانه شناختی که در فرهنگهای
مختلف به عنوان ابزار قدرت ومعرفت(نظام نمونه ساز ثانویه) مستقر میشوند( ».همان)74 :قدرت زبان قدرت کنترل کنش است.
قدرتی است که ازطریق سلطه گفتمانی اعمال میشود و به تولید معنا در قالب منافع طبقاتی یا گروهی میپردازد« ...یعنی زمانی که
کنترل گفتار و نوشتار و درنتیجه کنترل غیرمستقیم اذهان سایرین به سمت تأمین حداکثرمنافع قدرت مندان علیه منافع افرادی
که قدرت کمتری دارند ،جهت داده میشود ،تا منجر به نابرابریهای اجتماعی گردد(».وندایک)421 :4982 .
ج) ایدئولوژی :در زبان شناسی انتقادی فرض اساسی درمطالعه متون این است که رابطه صورت ومحتوای گفتمان یک رابطه
اختیاری نیست ،بلکه محدودیتهای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی نهادهای صاحب قدرت این رابطه را شکل میدهند .به این
معنی که نهادهای قدرت کلیه متون زبانی را از بارایدئولوژیک دلخواه سرشار میکنند(.آقا گل زاده )429 :4931.بیشتر حوزههای
علوم انسانی وعلوم اجتماعی تحت تأثیر مفهومی ویژه از ایدئولوژی به تحلیل وتفسیر مسائل مطرح در آن حوزهها پرداخته اند با این
وجود تبیین کارکرد ایدئولوژیک متون ادبی از جمله قلمروهایی است که کمتر محل بحث و بررسی پژوهشگران بوده است.
ایدئولوژی در نظر فرکالف عبارت است از« :معنا در خدمت قدرت» به عبارت دقیق ترایدئولوژیها ازنظر او برساختههایی معنایی اند
که به تولید ،بازتولید ودگرگونی مناسبات قدرت کمک میکنند(».یورگنسن و فیلیپس )491 :4983.هرچند چنین تعبیری
ازایدئولوژی به تلقی مارکسیستی از ایدئولوژی نزدیک مینماید اما با این بخش ازنگاه مارکسیستی که انسانها را سوژههای
ایدئولوژیک ازهم گسستهای میداند چندان موافقتی ندارد .ایدئولوژی از نظر تئون ون دایک «شناختهای اجتماعی بنیادینی
هستند که اهداف ،منافع وارزشهای اساسی گروهها را منعکس میکنند(».ون دایک)431 :4982.این نگرش ناظر به وجه سازمان
دهندگی و معناسازی ایدئولوژیک است .ازاین بابت ایدئولوژیها هم شناختیاند وهم اجتماعی .ایدئولوژیها به کنشگران اجتماعی
فرصت میدهد تا خصوصیات اجتماعی خود و گروه و طبقه خود را به دانش و اعتقاد تبدیل کنند .براین اساس هیچ تعاملی میان
تولید کنندگان متن وخوانندگان بدون کنترل و القای ایدئولوژیک وجود ندارد چه ما از وجود این ایدئولوژیها آگاهی داشته باشیم
چه نداشته باشیم .ازآنجا که متون ادبی خصوصا شعر جنبه ی فردی وخصوصی عقاید افراد را به طرزی ناآگاهانه بازنمایی می
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کند«،تجلیات غیر عمدی و ظریف سلطه را می توان در سطوحی مانند آهنگ جمله ،سبک بیان نحوی یا واژگانی ،صنایع بالغی،
ساختارهای معنایی موضعی ،آداب نزاکت وامثالهم اشاره کرد(».همان )211 :ایدئولوژیها در زبان اعضای جامعه به صورت
رمزدرآمده و از این طریق آگاهیهای افراد را هم بازنمایی میکند وهم برمیسازد؛ هم ازطریق ایدئولوژی شکل میپذیرد وهم به آن
شکل می دهد.بنابراین متون زبانی جنبه مادی شده ایدئولوژی ها هستند« .همه فرآوردههای خالقه ایدئولوژیک مثل آثار هنری،
علمی ،نمادها و آیینهای مذهبی و مانند آن همگی واقعیاتی مادی هستند که آدمی را در حصار خود گرفته اند(».نوث 2111،به
نقل از فتوحی )913 :4931.زبان گاه آنچنان باورهای ایدئولوژیک را طبیعی جلوه میدهد که درنظرکاربران زبانی به هیچ وجه امری
غیر عادی نشان نمیدهد .همان چیزی که آنتونیو گرامشی ازآن با عنوان هژمونی یاد کرده است .هژمونی یعنی اینکه افراد تحت
سلطه گاه آنچنان در ایدئولوژی مسلط محو میشوند وتحت تأثیر القائات آن قرار میگیرند که خود با رضایت مندی واراده خود در
فرایند تولید وشکل دهی آن ایدئولوژی دخالت می کنندچرا که ایدئولوژی درکنار قدرت سرکوبگری نیاز به اقناع ازطریق آفرینش
وتثبیت معنا هم دارد.ازاین طریق میتوان مناسبات قدرت را طبیعی و جزوی ازعقل سلیم نمایاند به نحوی که نتوان آنها را زیر
سؤال برد(.یورگنسن وفیلیپس )63 .4983.هژمونی دراین تعبیر مبین نوعی اجماع جمعی بر سر یک نوع ایدئولوژی است دیدگاهی
که نوعی استقالل نسبی برای آگاهی افراد قائل میشود و برای شکل گیری هستههای مقاومت در برابرسلطه منشأی به جز اقتصاد
را-آنگونه که ماتریالیسم دیالکتیک فرض میکند  -به رسمیت میشناسد« .بهترین تعبیر از هژمونی عبارت است از سازماندهی
رضایت -فرایندی که طی آن آگاهیهای فرمانبردار بدون توسل به خشونت یا اجبار ساخته میشوند( ».همان) بدین ترتیب
ایدئولوژی نظامی از باورهای گروهی واجتماعی می شود که میتواند هسته شناخت اجتماع را در یک ساختار منسجم ونظام مند
ساماندهی کند.
 -9-1روش شناسی پژوهش
تحلیل گفتمان انتقادی در درون خود گرایشهای متنوعی برای فهم ونقد متون دارد گرایشهایی که هرکدام متأثر از آرا وعقاید
نظریهپردازان این عرصه مانند فوکو،کرس وهاج،روث وداک ،پنی کوک ،فالر ،وندایک و فرکالف است که همگی علیرغم اختالفهایی
در راهبردها وروش ها براصولی مشترک اتفاق نظر دارند .در تمامی این روشها «زبان به مثابه کنش اجتماعی است ،متون به منزله
فرآوردههای اجتماعی و سخنگویان به مثابه اشخاصی دارای جایگاه خاصی در جامعه ،ومعنا به منزله فرآوردههای روابط سیاسی -
اجتماعی هستند(».آقاگل زاده )292 :4931
درپژوهش حاضر شیوه تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف مالک تحلیل وخوانش متن بوده است .فرکالف زبان را کنشی اجتماعی می-
داند ومعتقد است تمام صورتهای زبانی شکلی از تولید ایدئولوژی ومناسبات قدرت است .ازنظر او ساختارهای خرد وکالن گفتمان
یعنی؛ سازههای زبانی و زمینههای اجتماعی دائما در تعاملی دوسویه ومستقیم تولید و مصرف میشوند .پس گفتمان هم سازنده
وهم ساخته پدیدههای متنوع اجتماعی است .ابتکار فرکالف در خوانش وتحلیل گفتمان فرابردن عمل تحلیل متون از سطح توصیف
به سطح تبیین است .به عبارتی دیگر برای او تنها تبیین چیستی اثر کافی نیست بلکه چرایی موضوع هم برای او مهم است .به
همین دلیل تحلیل متن رابا بهرهگیری ازامکانات میان رشتهای به تحلیل اجتماعی گره زده است.
فرکالف برای گفتمان قائل به سه جنبه مرتبط به هم است؛ متن،تعامل یا پرکتیس گفتمانی وبافت اجتماعی .براساس این مدل سه
بعدی ،هر نوع تحلیل گفتمانی باید بتواند این سه بعد را همزمان پوشش دهد« .بدین ترتیب چنین تحلیلی باید برموارد زیر متمرکز
شود)4:ویژگیهای زبان متن(متن)  )2فرایندهای مرتبط به تولید ومصرف متن(پرکتیس گفتمانی)  )9پرکتیس اجتماعی گسترده
تری که آن رخداد ارتباطی به آن تعلق دارد( .پرکتیس اجتماعی)(.یورگنسن وفیلیپس)421 :4983.
براساس مدل سه بعدی فرکالف تحلیل گفتمان از سه سطح تحلیل برخوردار است؛ توصیف ،تفسیر وتبیین .درسطح توصیف متن
«بر خصوصیات صوری(از قبیل کلمات ،گرامر ،نحو و انسجام جمله متمرکز میشود)» در سطح تفسیر رابطه متن و تعامل یعنی
توجه به فرایندی که باعث تولید ودرک گفتمان میشود .در سطح تبیین به بررسی آن ساختارها و گفتمانهایی که برای تولید متن
در کنار یکدیگرمفصل بندی شدهاند و دریافتکنندگان متن برای فهم وخوانش متون از همان صورتها وگفتمانها کمک میگیرند،
پرداخته میشود( .همان)422:
 )9معرفی متن
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دراین پژوهش بنابه ضرورت و اقتضای کار،و برحسب موقعیت نظری تحقیق ،تنها شعر «ازبی خطی تا خط مقدم» از مجموعه
«ازآسمان سبز» سلمان هراتی برای تحلیل ونقد انتخاب شده است .دراین شعر اغلب مضامین و درونمایههای اصلی شعرانقالب
درکنارهم طرح شدهاست ،بنابراین متن موقعیت مناسبی برای نقد ازمنظر تحلیل گفتمان انتقادی فراهم آورده است.
 )1تحلیل متن درسطح توصیف
زبان در همه جنبههای خود حامل بار ایدئولوژیک است و براساس نظام اجتماعی خاصی که متن در آن شکل گرفته است با انبوهی
از شبکه تداعیهای ایدئولوژیک ظاهر میشود .هر ایدئولوژی نظام واژگانی و نحوی خاص خود را ایجاد میکند .که آن نظام هم به
نوبه خود به آن ایدئولوژی شکل تازه میبخشد .بدین ترتیب توصیف دقیق تمامی مؤلفههای زبانی سبک ساز دریک متن ادبی می-
تواند به کشف و بازنمایی هویت ایدئولوژیک متن کمک کند.برای توصیف دقیق تمامی تمهیدات زبانی مؤثر ،الزم است به دوسطح
عمده زبان وگرامر یعنی صرف و نحو نگاه نقادانه بیفکنیم .به همین دلیل ارزیابیهای زبانی خود را بر دوسطح صرف یا نظام واژگانی
و نحو یا ساختار جملهها متمرکز میکنیم.
درسطح تحلیل واژگانی مسائلی چون واژگان و نظام داللتی آنها ،اشارهگری واژگان ،نشانهها ،رمزگان اجتماعی ،واژگان نشان دار و
بینشان ،متقابل وتکراری را به عنوان عوامل ایجاد سبک ونمودهای ایدئولوژیک میتوان بررسی کرد .در توصیف ساختار نحوی متون
میتوان عناصرزیر را مورد تحلیل وارزیابی قرار داد :نظم واژگانی جملهها در محور هم نشینی ،صورتهای مختلف واژهگزینی،
استفاده از ساختهای معلوم یا مجهول فعل ،الزم ومتعدی ،تغییر جایگاه نهاد وگزاره وتقدیم و تأخرهای بالغی اجزای کالم ،کاربرد
عناصر شدتبخش از قبیل صفتهای تفضیلی و عالی ،عناصر تأکیدی(مترادفات ،تکرار ،قیدهای تأکید و انحصار و قطعیت) و وجهیت
ومدالیته کالم(وجوه اخباری ،التزامی ،امری ،عاطفی ،تمنایی و دعایی و()....فتوحی)961-938 :4931.
 -0- 4توصیف واژگان :
نوع گزینش واژگان در شعر سلمان هراتی بیش از هرچیز تابع متغییرهای اجتماعی وایدئولوژیک است .بهطوری که میتوان حجم
گستردهای از واژگان نشاندارمتعلق به رمزگانهای متنوع اجتماعی وایدئولوژیک را درشعر اوفهرست کرد .بسامد باالی واژههای نشان
دار( )markedیعنی«آن بخش ازعناصر زبان که غیر عادی ،کیفیت داروپیچیده باشند»)(فتوحی.همان )269:دربرابر واژههای بی
نشان که از اقالم طبیعی ومعمولی زبان هستند؛ نشان دهنده نگرش و طرز تلقی ویژه شاعر از موضوعات مختلف است.
جدول  -4فراوانی واژگان
نوع واژه

توضیح

شمار

بی نشان

نشان دار

حروف ونقش نماها

491

-

-

قید

13

93

41

ضمیر

23

21

1

من -م ( )44ما-مان (()9برای گروه خودی)،او -ش(()2برای امام
خمینی) تو ،ت()3آنها-اینها(()9برای گروه مقابل)

فعل

34

63

48

فعلهای کنشی وپویا ( )31فعل های خنثاو غیر کنشی ()97

صفت

11

41

91

صفات اغلب موضع ایدئولوژیک شاعر را نشان میدهند

اسم

211

421

76

جمع

334

238

498

از ،به ،در ،با ،برای ،که ،غیر،را،و...

پیکره واژگانی شعر«ازبی خطی تا خط مقدم» :این شعر مجموعا  334واژه غیر مکرر دارد .از این تعداد  498واژه نشاندار به حساب
آمدهاند و441واژه بینشان .بدیهی است که حروف ونقش نماها که جمعا  491مورد هستند ازآمار کلمات نشان دار یا بی نشانه خارج
شدهاند .واژگان شعر در  6نوع صرفی حروف و نقش نماها ،قید ،ضمایر ،فعل ،صفت و اسم ،تقسیم شدهاند و آمار جزئیات
هرزیرمجموعه نیزبه تفکیک در مقابل آن ذکر شده است.
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یکی از شاخصهای راهگشا در تحلیل سبک شناختی واژگان ،توجه به انواع داللت واژگان در پیکره زبانی شعراست .سبک شناسان
براین اساس به انواع شیوههای داللت اشاره کردهاند از جمله داللت حسی /ذهنی ،شفافیت ،ارجاع ،نشان داری ،بافت ،ابداع ،رمزگان.
(فتوحی )231 :4931.ازمیان انواع داللتهای ذکر شده داللت نشانداری ،رمزگان ،حسی/ذهنی ،ارجاع و شفافیت در تحلیل
ایدئولوژی کالم و گفتمان کارکرد بیشتری میتوانند داشته باشند.
با توجه به انواع داللتها ،پیکره زبانی شعر«از بی خطی تا خط مقدم» سلمان هراتی را میتوان درجدول زیر سامان دهی کرد .غلبه
واژگان ذهنی و تیره ،نشان دهنده تسلط بیان ایدئولوژیک و عقیده محوردر متن است .واژگانی که در حوزه رمزگانهای ایدئولوژیکی
و اجتماعی سیاسی قرار دارند واغلب پاره گفتارهای درونی متن را به جهان خارج و پراکتیس اجتماعی متصل میکنند .نوع رمزگان
نیزمیزان باالی سرسپردگی متن را به مفاهیم خاص مرتبط با گفتمان مسلط اجتماعی در دهه شصت یعنی گفتمان ایدئولوژیک
نشان میدهد.
رمزگان جبهه وجنگ :خط مقدم،کاروان ،مقصد ،راه ،صف ،تخریب ،تیشه ،مهیا ،جبهه ،اضطراب ،حصار
انواع داللت
حسی
ذهنی

نوع واژه
 /عینی
ذهنی

نمونه

جمع

صفت سبک

خاک،زر ،کراوات ،پنجرهها ،مرغ ،متکا ،تمبرو..

16

محسوس

عصیان ،سقوط ،دلهره ،بیخودی ،فراموشی ،آب حیات،
مبتذل،و...

33

انتزاعی

رمزگان دین و مذهب :کسا ،متبرک ،توحید ،معیت ،حرص ،عصیان ،سعی ،ظهور ،مذهب ،باطل ،منور ،زیارت ،مؤذن ،نیت ،مبارک،
وجدان ،آدم
رمزگان سیاست :روزنامه ،چرچیل ،توزیع،
رمزگان ایدئولوژیک :سراشیبی ،عصیان ،توقف،جاودانه ،آب حیات ،زر ،مبتذل ،بیخودی ،خوشبختی ،سایه ،چرت ،حقارت آور،
پنجره ،عزم ،روز ،تاریکی ،همهمه ،خوردن ،خوابیدن،کراوات ،بهانه ،بودن ،سقوط،تفاوت ،بیتفاوت ،مالمت ،وجدان ،سرزنش ،فروتن،
قامت ،صبح ،روشنایی ،شقایق ،سفر ،آشنا ،کاروان ،مقصد ،تسلسل ،نیت ،زیارت،مرد ،ایستادن ،آفتاب ،حرص ،حصار ،عشق ،راهی،
تجربه ،مهیا ،جبهه ،معی
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ارجاع

رمزگان

صریح

کراوات ،پنجره ،کوچه،اشک ،کاروان،پیشانی ،دست ،چشم،و...

67

عین گرا

ضمنی

پلههای عصیان ،بیشههای نگرانی ،سقوط ،حصار ،سیاهی،
سعی و...

72

کنایی و استعاری

تخصصی

رمزگان مذهبی ،رمزگان جبهه وجهاد ،رمزگان ایدئولوژیک

گفتمانی

عمومی

-

عمومی

 - 0 -2توصیف درسطح نحو
در رویکرد تحلیل گفتمان و نقد ایدئولوژیک عناصر نحوی خاصی از قبیل تعدی ،وجه فعل وجمله ،ساختهای معلوم و مجهول ،نظم
واژگانی جمالت ،تأکید ،تغییرجایگاه نهاد وگزاره وتقدیم وتأخر اجزای کالم بررسی و تحلیل میشوند ودر سطح تفسیر به روابط این
اجزا در تولید و فرایند درک معنا پرداخته می شود .منظور از نحو در اینجا آن بخش از دستور زبان است که از روابط کلمات واجزای
جمله بحث میکند(.فرشیدورد37 :4981.
الف) فعل
شعر «ازبی خطی تا خط مقدم» در مجموع  34فعل دارد.که ازاین تعداد 64فعل به صورت متعدی (با ساختهای مفعولی ،مسندی و
متتمی) و 91فعل در ساخت الزم به کار رفته است.دراین شعراز فعل مجهول استفاده نشده وتنها در دو مورد جملههای بدون نهاد
وجود دارد که ازاین حیث میتوان آنها را شبه مجهول به حساب آورد.مثل:
ته سیگارهای چرچیل را /به قیمت گزافی فروختند(.هراتی )78 :4931.که ازنظر ساخت ،فعل معلوم است ولی ازاین حیث که نهادآن
حذف شده است ،شبه مجهول گرفته شده است.
فراوانی فعل ازنظر ویزگی زمان 26 :فعل مربوط به زمان گذشته(ساده ونقلی واستمراری)  34فعل مضارع وحال 2 ،فعل زمان آینده
و 2فعل هم به صورت امر .ازنظر فرایندهای فعلی ،افعال همه مادی وکنشی اند«:باالبرد ،توقف داد ،دویدند ،کوچید ،می بد ،برمی-
گشتیم ،چرت میزدند ،بازمی شوند ،توزیع میکنند ،خواندم ،فکرمیکرد ،قدم میزنی ،خوابیدم ،میپیچید ،میتابد ،میخواند ،می-
رسیم ،میرود ،نگاه کن ،خواهد دید ،بشنوی ،میآید ،ایستادهاند ،تقسیم کند ،می روند ،تجربه می کنند ،می آیی ،دربرگرفته است».
ازحیث عنصرتقید یا وجهیت ،فراوانی وجوه مختلف فعل به شرح زیر است :وجه اخباری؛ 31فعل ،وجه التزامی؛  6فعل ،وجه عاطفی؛
 43فعل ،وجه پرسشی؛ 9فعل ،وجه امری؛ 6فعل.
ب) قید
قید ازاین حیث که جمله یا بخشی ازآن را مقید میکند در بیان دیدگاه شاعر نقش دارد .قیدها شدت وضعف تلقی و باورگوینده،
زمان و مکان وحاالت وکیفیات فعل یا بخشهای دیگر جمله را توضیح میدهند .تعداد قیدهای گوناگون دراین شعر مجموعا 13
مورد است که ازاین تعداد  41مورد قید تأکید 28،مورد زمان و مکان ،و بقیه موارد قیدهای پرسش وتردید ،احتمال ،نفی وانکار ،و...
بودهاند.
وجهیت درقید
قیدها به این دلیل که ذهنیت ودیدگاه گوینده را دربارۀ موضوعی که می گوید به صورتهای مختلف بیان میکنند ،در تشخیص
نگرش و ایدئولوژی شاعرنقش عمده ای دارند .درجملههای زیر نقش قید را در تغییر جهت ودیدگاه گوینده نشان داده ایم:
دیدگاه
گزاره
____________________________________________________________
(قید تردید واحتمال)
 گویا مرغ ومتکا توزیع می کنند(.هراتی)77 :4931 .(قید تأکید وایجاب)
 ماندن چقدر حقارت آوراست(.همان)661
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(تأکید وایجاب)
آدم برای سقوط /چه شتابی دارد(.همان)78:(قیدپرسش وتعجب)
 چگونه می توان /با این همه تفاوت /بی تفاوت ماند؟(همان)(قید تأکید ومقدار)
 من شبهای بسیاری را  /درمعرض مالمت وجدان بودم(.همان)73:(تأکید وتعجب)
 من از حضور این همه بیخودی درخانه ام/متنفرم( .همان)(قید زمان ،حالت وکیفیت)
 دیشب خسته ودل شکسته خوابیدم (همان)(قید زمان وتأکید)
 امروز آفتاب چه داغ می تابد(.همان)81 : امروز من حضور کسی را در خود احساس می کنم(.همان) (زمان وتأکید) تو تا کنون چهرهای دیده ای /که این همه منور باشد؟(همان( )84 :زمان وتأکید و پرسش) -پشت این حصار /چه سیاهی عظیمی خوابیده است(.همان )78

(قید مکان که با عامل صفت مؤکد شده است)

ج) صفت
صفت در اصطالح دستور زبان کلمهای است که معنی اسم را مقید میکند و درباره آن توضیح میدهد(فرشیدورد)232 :4981.
صفت چه به شکل آزاد وچه به شکل مقید(هرگاه با قیدهای کمیت یا صفات دیگر همراه شود )،میتواند حامل وجه و دیدگاه
نویسنده یا گوینده باشد .فرشیدورد برای صفت ازحیث درجه چهار صورت را ذکر کرده است؛ صفت آزاد ،ضعیف ،متوسط و قوی.
(همان )263 :صفت هرگاه با قید یا صفت دیگر افزایش یا کاهش نیابد صفت آزاد و اگر با قیدهای مقدار همراه شود دارای درجه
است .سلمان هراتی در شعر ازبی خطی تا خط مقدم برای تقویت صفت بیش از هرچیز ازفرمول «چه  +موصوف  +صفت بیانی ساده
 +ی نکره» استفاده کرده است .چه در این کاربرد عالوه برمعنی تعجب برمعانی دیگری ازقبیل مقدار ،اشاره و چگونگی نیز داللت
می کند(.همان)991:
 این مرد چه پیشانی بلندی دارد( ...هراتی)84 :4931. چه دستهای سترگی دارد /وقامتش برای ایستادن چقدر مناسب است( .همان) پشت این حصار /چه سیاهی عظیمی خوابیده است(.همان)78 : این کاروان چه مؤذن خوش صدایی دارد(.همان)81 : چه روزهای خوشی داشتیم(.همان)89 : چه اضطراب قشنگی ما را دربرگرفته است! (همان)89 :نوع دیگری ازصفت کاربردصفت مبهم «اینهمه» به عنوان وابسته پیشین اسم برای نشان دادن کثرت و فراوانی مقدار صفت به
صورت نامعین است:
 چگونه می توان با اینهمه تفاوت /بی تفاوت ماند؟(همان)78:من ازحضور اینهمه بیخودی در خانه ام /متنفرم( .همان)73 : )6تحلیل درسطح تفسیر
در تحلیل گفتمان انتقادی ،توصیف مسائل صوری زبانی به تنهایی نمیتواند برای شناخت نوع رابطه متن و ساختارهای اجتماعی
کافی باشد بلکه باید با رجوع به بن مایهها و زمینههای تعاملی متن عناصر مشترک بافت بینامتنی وگفتمان رایج تحلیل شود.
درگفتمان اتقادی متن تک معنی نیست بلکه دالیل مختف سیاسی – اجتماعی وفرهنگی در ترجیح یک معنا بر سایر معانی دخالت
می کند ،آنچه آن دالیل را به وجود میآورد محدوده نشانهشناسی است که خود تحت تأثیر گفتمان است( .آقاگلزاده)423 :4931 .
دراین متن همانطور که از تحلیل عناصر زبانی آشکار شد ،غلبه یک گفتمان خاص و نگاه ایدئولوژیک به طورصریح و درپارهای
مواقع ضمنی دربافت موقعیت قابل تشخیص است .متن دارای چهارفضای مضمونی مجزا و در عین حال منسجم است .به عبارتی
دیگر در این شعر یک کالن گفتمان درچهار مضمون مختلف روایت شده است؛ )4ماجرای عصیان آدم وتالش برای جاودانه شدن)2
سقوط وهبوط همه جانبه آدمی درمنجالب انفعال وبی تفاوتی )9توصیف معنویت وعزم و اراده رزمندگان )1اتصال فضای جبهه و
جنگ به مضمون موعودگرایی و فضای آخرالزمانی .هر چهار مضمون متمم و مکمل کالن گفتمان انقالب اسالمی است که آن را
مقدمهای برای قیام موعود و انقالب جهانی امام عصرمعرفی کردهاند .در بخش اول شعر از داستان عصیان آدم وهبوط او بر عرصه ی
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خاک سخن رفته است و در ادامه از تالش فرزندان آدم برای رسیدن به جاودانگی در قالب اسطوره آب حیات به عنوان مهم ترین
غایت و هدف آدمیزاد یادکرده است .و این آغاز دغدغهها و نگرانیهای انسان بود .چرا که پس از این «ثروت» که عامل آشوب
وپریشانی است به اولویت آدمی تبدیل میشود؛ همان چیزی که با جوال های زر به گور خواهد برد .دراینجا عامل زمان حضور ندارد
ولی مکان صحنه خاک و درنهایت «بیشه نگرانی» است .درپایان این بند پاراگرافی می آید که با لحنی کنایی و طعنه آلود این تالش
نافرجام آدمی را به سخره میگیرد« .وما امروز /چه روزهای خوشی داریم /و میل مبتذلی که مدام ما را/به جانب بیخودی و فراموشی
میبرد(».هراتی)76 :4931.کلماتی که به شکل کج نشان داده شده اند ،واژگان نشان داری هستند که نویسنده تلقی و دیدگاه خود
را از طریق آنها منتقل می کند.لحن شاعردراین جمله ها لحن انتقادو تمسخر و طعنه است .دیدگاهی که پشتوانه اعتقادی آن تحقیر
دنیا وذم دنیاطلبی است .البته ریشه در گفتمان دهه اول انقالب یعنی گفتمان ضدیت با سرمایه داری واقتصاد محوری دارد.این بند
نقد کنایی و پوشیدهای از فضای فرهنگی -اقتصادی و سیاستهای رژیم پهلوی هم میتواند باشد؛ رژیمی که داعیه میراثداری
تمدن دو هزار و پانصد ساله را داشت و سعی میکرد با استمداد از الگوی نظام سرمایهداری ،ایران را به کشوری مقتدر و ثروتمند
تبدیل کند.
فضای دوم شعرکه با یک مربع از بخش اول جدا شده درعین تفاوت نتیجه منطقی همان فضا است .اگر دربخش اول شاعر به طور
ضمنی وکنایی به ذم سرمایه وتالش جهت به دست آوردن ثروت کرده بود دراین بخش مصادیق آن را به ما معرفی می کند.شاعر
دراین بخش از شگرد«اسم سازی» یا «نام دهی» برای تعیین مصداق مورد نظر خود استفاده کرده است .نام دهی آن فرایند زبانی
ای است که مردم ،مکان ها واشیاءبه وسیله آن تشخص مییابند و از طریق افزودن صفات این هویت ها ویژگی های خاصی پیدا می
کنند(.درپر)18 :4934.
اززیر سایههای مرتب مصنوعی /مردان آرشیتکت رادیدم /درصف کراوات /چرت می زدند.واژگان سایه ،آرشیتکت ،کراوات ،درکنار
صفات مرتب ومصنوعی با فعل چرت زدن مجموعه ای از واژگان نشان دار برای منفی سازی تیپ شخصیت مورد نظر به وجود آورده
است.این تیپ افراد در نگاه گفتمانی نماینده گروهی از مردم اند که )4عافیت طلبند و در رنج ودرد مردم شریک نیستند(سایه
نشین) )2.سبک زندگی غربی دارند واین الگو را حتی در پوشش خود ظاهر می کنند(صف کراوات) )9منفعل وبی تأثیر و پژمرده
اند(چرت زدن) .بدیهی است که موضع نویسنده وطرز قضاوت او درباره این افراد مبتنی برتصور عمومی از مفهوم رفاه ،ثروت،
غربگرایی ،طبقه ویکسری مفاهیم سوسیالیستی رایج درفضای فرهنگی سالهای اول انقالب است«.ماندن چقدر حقارت آور
است»(همان )77 :صفت حقارت آور برای مصدر ماندن تلقی شاعر را از نپیوستن این افراد به صف مدافعان گفتمان انقالب نشان می
دهد .از نظر او ماندن این افراد در خانهها ونرفتن به جبهه یا نپیوستن به صفوف مردم باعث حقیر شدن آنها شده است.
دربند بعدی شاعر خود را در جایگاه یک مبشر و هدایت گری می بیند که برای هدایت این افراد طرح وبرنامه ای دارد اما شرط
هدایت آنها را درک زمان رسیدن ازسوی آنان میداند«.اگر بتوانی موقع رسیدن را درک کنی /برای رفتن  /همیشه فرصت
هست(.همان) آوردن جمله با وجه شرطی نوعی تضمین مشروط برای نجات کسانی است که از نظر شاعر هنوز موقع رسیدن را
درک نکردهاند .بعد از این سطر یکباره روند روایت به روال قبل باز می گردد .شاعر با شنیدن همهمهای متوجه بیرون می شود.
دراین بند ابتدا جمله ای با وجه امری می آید«دریچه را باز کن» سپس واژه همهمه که نشان از تجمع و ازدحامی در کوچه یا
خیابان دارد.سطر بعد با قید گویا که نشان دهنده شک وتردید است آغاز می شود« :گویا مرغ ومتکا توزیع میکنند /اینها که درصف
ایستاده اند/به خوردن و خوابیدن معتادند ».در این شعر تنها همین یک جمله است که قطعیت بیان شاعر جای خود را به شک
وتردید می دهد .تردیدی که بال فاصله با یک جمله اخباری و یک حکم کنایه آلود کلی برطرف میشود .در این سطر واژگان مرغ،
متکا ،صف و معتاد بدون درنظر گرفتن زمینه اجتماعی ویژه دهه نخست انقالب قابل درک نیست .صف ومرغ مبین اقتصاد مقاومتی
وسیستم جیره بندی وتوزیع محدود کاال و اقالم مصرفی جامعه در شرایط دشوار جنگ است .اما واژه متکا از نوع اقالم مصرفی
ومایحتاج جامعه نبود که به واژه مرغ عطف شده است .مگر اینکه بپذیریم این واژه داللت ضمنی وکنایی به مفهوم تنپروری وعافیت
طلبی همان عده ای دارد که در پایان همین بند با فعل معتادند توصیف شده اند .واژه معتاد مقوم و تشدید کننده فعل چرت زدن
در یکی دوبند قبلی است که درادامه مفهوم پوچی وبیهودگی این شیوه از زندگی با عبارت درصف ایستادن قرینه سازی می
شود«.وقتی بهانهای /برای بودن نداشته باشی /درصف ایستادن /خود بهانه می شود/وبرای زدودن خستگی بعد ازصف /ورق زدن /یک
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کلکسیون تمبر /چقدر به نظرت جالب می آید(.همان )77:دراینجا نگاه تحقیرآمیز شاعر به اوج میرسد او تنها بهانه زیستن گروه
غیرخودی را در صف ایستادن برای مرغ و متکا عنوان میکند وتنها سرگرمی شان را ورق زدن کلکسیون تمبرکه البد آنان را در
حصار خاطرات پوسیده شان محبوس میکند .شاعر در سطرهای بعد ظاهراکمی از ترسیم دنیای نکبت بار این افراد فاصله میگیرد و
به موضوعی ظاهرا بی ربط میپردازد .این جمله که با قید امروز و تأکید بر زمان حال آغاز میشود با جمله قبل از خود کمال انقطاع
را دارد و هیچ نشانه لفظی آنها را به هم وصل نکرده است .چرا که یکباره موضوع سخن کامال عوض می شود وفضایی دیگر وارد
شعر میشود .در اینجا شاعر پس ازذکر یک خبرکه در روزنامه خوانده است ،یعنی؛ فروش ته سیگار چرچیل به قیمت گزاف»
بالفاصله با دو شبه جمله که هر دو دارای وجه عاطفی هستند ،ازاین مسئله سقوط شتابناک انسان را نتیجه میگیرد.
با وجود تفاوت موضوع این بند با بند قبلی پیوستاربالغی( )rhetorical cohesionدارد«.دراصطالح زبان شناختی ،پیوستار بالغی
عبارت است ازپیوند وجاذبه ی مولکولی میان جمله های یک بند نوشت( ».فتوحی )273 :4931.دراینجا پیوند دو جمله براساس
شیوه تداعی خیالی صورت گرفته است ،به این معنی که شاعر ارتباطی استعاری بین آن کراواتی های آرشیتکت وکسانی که ته
سیگارهای چرچیل را به قیمت گزاف خریدهاند برقرار کرده است و البته ازاهمیت واژه چرچیل دربافت موقعیت هم غافل نبوده است.
براساس دیدگاه معنی شناسی شناختی ،فرایند دریافت معنی ازطریق دانش دایره المعارفی صورت میگیرد .دراین دیدگاه واژه ها در
حکم نقاط دسترسی به دانش دایره المعارفی هستند ،بنابراین براساس زبان شناسی شناختی معنی چیزی است متکی بر بافت« .به
عبارتی دیگر،دراینجا تفکیک وتمایزی بین معناشناسی وکاربرد شناسی زبان مطرح نیست( ».دبیرمقدم)33 :4978.
دردانش دایرهالمعارفی جامعه ایرانی چرچیل دالی است که تنها یک مدلول ندارد بلکه مدلول نمادین دارد وبا خود نام
کشورانگلستان را هم تداعی میکند و نام انگلستان هم برای جامعه آن روز ایران با مفهوم توطئه ،جاسوسی وکودتا این نشان از
تداوم منطقی اندیشه در این بند دارد .چینش واژگان در محور هم نشینی و پیش آوری گروه مفعولی در ابتدای جمله نشان از تأکید
معنا دار شاعر بر«ته سیگارهای چرچیل» دارد .یعنی کسی که در جامعه انقالبی آن روز نماد کشور استعمارگر انگلیس و طبیعتا از
چهرههای منفور در کشورهای جهان سومی مثل ایران به حساب میآمد .صفت «گزاف» درجمله «به قیمت گزافی فروختند» بیانگر
کثرت و شدت درجه موصوف است و این موضوع به این صفت تشخص بیشتری درآشکار کردن تلقی نویسنده از موضوع جمله می-
دهد .خصوصا آنکه یکی از معانی گزاف درفرهنگهای لغت ،سخن و کار بیهوده هم هست(ر.ک لغتنامه دهخدا) بند بعدی از دوشبه
جمله و یک جمله واحد تشکیل شدهاست که در سه سطر تقطیع شده است ».آه خدایا /آدم برای سقوط /چه شتاب وحشتناکی
دارد!» این بند بهطور کلی درحکم جمله معترضهای برای بند قبلی است .پاراگراف بعدی شعر نیز براساس همان شیوه پیوستار
بالغی و تداعی خیالی با این بند و بندهای قبل مرتبط میشود« .دیروز در باغ وحش /شمپازه ای دیدم /که به نظریه داروین  /فکر
می کرد(».همان )78 :واژه شامپانزه دراین بند درتقابلی معنادار با واژه داروین نقطه کانونی پاراگراف قرار داده شده .شاعر دراینجا با
اشارتی ضمنی فرضیه ی تکامل داروین را به تمسخر گرفته ،خصوصا وقتی ازفعل فکرمیکرد برای شامپانزه استفاده کرده است.به
نظر می رسد این بند هم باتوجه به بافت موقعیت،بیان نوعی بیهودگی و پوچی تفکرماده گرایانه وغیر دینی همان گونه افراد
باشد.چرا که درادامه ازبی تفاوتی درعین وجود تفاوت سخن میگوید .این تفاوت دقیقا به اختالف میان نگرش اعضای گفتمان
ایدئولوژیک درتقابل با جبههی متضاد آن یعنی همان بی تفاوتها اشاره دارد.
پشت این حصار /چه سیاهی عظیمی خوابیده است /.با دلم گفتم باید برای رفتن فکری بکنیم(.همان )78:واژه حصار با وجود
ارجاعات منفی دال بر محدودیت ،اسارت وزندان می تواند به معنی حایل ومانعی باشدکه اعضای گفتمان خودی را دربرابر تهاجم
ایدئولوژی رقیب محافظت میکند .سیاهی عظیم دقیقا به افکار همان گروه رقیب اشاره دارد.درجمله اخر،قید باید صدای نحوی
جمله را از قاطعیت بیشتری برخوردار کردهاست .دراینجا یک پرده ازاین روایت به پایان می رسد و شاعر تصمیم میگیرد تا به
توصیف دنیای آشنا و صمیمی خود بپردازد؛ دنیایی که تحت سیطره نگاه ایدئولوژیک شاعر را وامی دارد تا حتی به خودش نیز
حمله ور شود و اقدامات تنبیهی خاصی را جهت جبران قصوری که پیش از این از او سرزده بود – یعنی بی دغدغه خوابیدن در
بعضی شبها – برخود اعمال کن د و به جای متکا که قبل ازاین آن را الیق بی دردان عافیت طلب دانسته بود -سنگ زیر سر خود
بگذارد.دراینجا با یکی از مضامین پرکاربرد ادبیات جنگ یعنی خوداتهامی مواجه می شویم .خود اتهامی پیش ازآن که نتیجه یک
خطا یا گناهی واقعی باشد مبتنی بر نوعی احساس گناه وعذاب وجدان است که ریشه در ویژگی روانشناختی افراد دارد.در دههی
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اول انقالب فضای جامعه چنان تحت تأثیرشور وهیجان واضطراب ناشی ازالقائات ایدیولوژیک دربارهی محافظت ازانقالب و شرکت در
دفاع مقدس بود که حتی افرادی که خود را متعلق به همین گفتمان میدانستند و عمال در بطن چنان تحوالتی قرار داشتند ،هیچ
تضمینی برای قبولی خود درآن آزمون بزرگ الهی تصور نمی کردند.بنابراین حس خوداتهامی ناشی از فشار القائات ایدیولوژیک از
یک سو و عذاب وجدان ناشی ازنشستن درخانه ولو برای مدتی کوتاه ازسویی دیگر ،خالصترین نیروهای فعال در صحنه را هم دچار
ترید میکرد.
«من از هجوم این همه بیخودی درخانه ام متنفرم /ای دل برخیز تا برای رفتن فکری بکنیم«.بیخودی دقیقا همان واژه ای است که
شاعر برای بیان حس خود از انفعال و عدم تحرک اجتماعی الزم داشت .یعنی حالتی که آدمی از خودش – همان خود
ایدئولوژیکش -برای لحظاتی بیگانه میشود .لذا طبیعی است اگر چنین آدمی شب هنگام و در رؤیا خودش را برای لمس آفتاب،
چونان نیلوفری ببیند که بر قامت نیزه میپیچد .واژه آفتاب با همه بار معنایی روشن و تابانش به کمک شاعر میآید تا اشتیاقش را
به رفتن در زیباترین شکلی توجیه کند .خوابی که بیشتر به مکاشفهای عرفانی مانند است تا رؤیایی گذرا .چرا که تأثیر چنین خوابی
صبح را برای او پر ازروشنایی و امید و یقین میکند .اهمیت خواب و رؤیای صادقه در فرهنگ ایرانی و اسالمی بر کسی پوشیده
نیست .لذا همین خواب است که راوی را چنان ازشور و هیجان لبالب می کند که هوای سفر می کند و خود را برای دست بوسی
آفتاب مهیا میسازد ».امروز من حضور کسی را در خود احساس میکنم  /کسی که مرا به دست بوسی آفتاب
میخواند(.هراتی »)81 :4931.کسی «در اینجا می تواند همان وجدان بیدار شده یا سائقهای معنوی و روحانی شاعر باشد .واژه دست
بوسی نیز از جملهواژگانی است که برای درک درست آن نیاز به فعال کردن دانش دایرهالمعارفی خود داریم .دست بوسی سنت کهن
ایرانی اسالمی و نشانگر نوعی کرنش و خضوع کهتران در برابر مهتران است .هرچند قرار گرفتن این ترکیب درچنین بافتی بیشتر
صبغه معنوی این عمل را فرایاد میآورد .به خصوص که به واژه آفتاب اضافه شده است .آفتاب نیز در اینجا و در بیشتر شعرهای
سلمان هراتی استعارهای برای امامخمینی است .در همین شعر مجددا به این استعاره با همین کاربرد روبه رو خواهیم شد.
دستبوسی امام برای اغلب دوستداران انقالب ووفاداران آن ایدئولوژی در حکم نوعی عمل عبادی و از جمله مستحبات مؤکد به
حساب میآمد.والبته نصیب هرکسی هم نمی شد .شقایق نیز نشانهای غنی شده واستعارهای رایج در اغلب متون گفتمانی این دوره
بود که به طرزضمنی جایگزین نام شهید ومفهوم شهادت شده بود .هر چند این استعاره ریشه در اساطیر و باورهای کهنتر قوم
ایرانی دارد.گیاه پنداری شهید یک طرحواره تصویری است و مفهوم سازی شهادت یک رابطه تناظری با مجموعه مفاهیم مربوط به
رشد و نمو گیاه و باورهای پیرامون این موضوع دارد که در استعاره مفهومی ،سرو ،الله ،شقایق و گیاهانی ازاین قبیل خود را بازنمایی
میکند .مفهومی که در برخی رباعیات خیام هم خود را به نوعی دیگر نشان داده است .و درشاهنامه فردوسی و ماجرای کشته شدن
سیاوش پهلوان دلیر ایرانی به دست شاه توران نیز در قالب اسطوره سبز شدن گیاه از قطره خون پهلوان که بر خاک میریزد آشکار
شده است.
پرده چهارم این داستان ،صحنه سفر است که با نشانههای کاروان ،مقصد وراه مفهوم سازی شده است.سفری که به»نیت برنگشتن
میرود«واژه کاروان همچنان در فرهنگ مذهبی ما یادآور سفر زیارتی است .و معموال در موارد غیر ازآن به ندرت کاربرد دارد .واژگان
مؤذّن ،مذهب ،نیت وباطل درکنار هم صبغه مذهبی این سفر را بیش ازبیش تشدید می کند .مؤذّن نیز دراینجا عنصر اشاره گری
است که دربافت کالم و در پیوند با زمینه خواننده را به یاد صادق آهنگران نغمه پرداز معروف سالهای جنگ می اندازد که دراینجا
تعمدا با واژه نشان دار مؤذن به جای نوحه خوان معرفی شده است .لفظ کاروان در ارتباط با مؤذن نیز یادآور عنوان یکی از
نوحههای معروف او یعنی «بانوای کاروان» میتواند باشد .و البته دانش زمینهای خواننده میتواند چاووش خوانی را هم در ارتباط با
لفظ کاروان و زیارت که در سطرهای آینده آمده است تداعی کند.
در ادامه شعر که تااینجا اغلب محورهای ادبیات ایدئولوژیک آن سالها را در خود منعکس کرده است ،یک بند نیز به توصیف بزرگی
وشکوه و فرهمندی امام خمینی اختصاص یافته است .مردی که پیشانی بلند و دستهای سترگی دارد و قامتش برای ایستادن
مناسب است .در اینجا لحن شاعر آشکارا جنبه عاطفی غلیظی پیدا می کند و در قالب جمالتی با وجه عاطفی و همچین استفهام
انکاری مؤکد میشود .ساختار وصفی خاص جمله نیز در القای این لحن مؤثر افتاده است.
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صحنه پایانی شعرچهرهای حماسی – تغزلی از رزمندگان جنگ ترسیم کرده است .در اینجا عناصری ازمتن یک گفتمان عاشقانه
تاریخی – ادبی در پیوندی بینامتنی به کار گرفته شده اند شاعر ،رزمندگان را در جایگاه عاشقانی نشانده است که مانند فرهاد
کوهکن با عزم وارادهای آهنین درپای بیستون منتظر دریافت تیشههایی هستندتا سینه به سینه کوه بروند و حصارها را تخریب
کنند .مفه وم عشق ،بیستون ،حصاروصف عاشقان منتظرمتن را با کارکردی دوگانه به متنی دیگر پیوند زده است.متنی که هرچند
تصاویر بدیعی دربکگراند شعر می سازد اما درهمان ژرف ساخت باقی میماند ،والبته نظامی ازتداعی های آشنا را نیز بر متن
تحمیل میکنند .درست همینجاست که شاعر وارد عمل میشود و یک باره عنان مطلب را به دست می گیرد و اجازه نمیدهد متن
از بافت خود خارج شود.درپایان همین بند،یکی از مهمترین عناصر ایدئولوژیک موجود درافق اندیشهگی شاعران انقالب یعنی انتظار
موعود مطرح میشود .وسربازانی که خود را باتیشه عشق مسلح کرده بودند ،مهیای ظهور بت شکن میمانند .نقطه اوج این گفتمان
دقیقا همینجاست .یعنی جایی که انقطاع تاریخی جای خود را به یک پیوستاردائمی در دل گفتمان مذهب تشیع میدهد .شاعر با
وصل کردن صف رزمندگان به عاشقان و منتظران ظهور ،انقالب اسالمی را درپیوند با جریان تاریخی تکوین مکتب تشیع و کالن
ایدئولوژی حکومت جهانی امام عصرقرا میدهد .بدین ترتیب گفتمان قدرت به طبیعی ترین شکل و درقالب یک متن ادبی خود را
مشروعترین صورت گفتمانی و نتیجه قهری تکامل تاریخی مذهب معرفی میکند و از طرف مشارکین اجتماعی گفتمان نیز به
طبیعی ترین وجهی پذیرفته میشود .در نتیجه ایدئولوژی نقش انسجام دهی خود را درجریان تعامل متن و بافت به بهترین نحوی
به انجام می رساند.اگر بپذیریم که ذهن انسان عالوه بر نظام عصبی –زیستی مغز ،تابعی از اعمال و تعامالت اجتماعی نیز هست
وایدئولوژی وظیفه تأمین منافع گروهی را برعهده دارد پس باید بپذیریم که آنها طرحی کلی ازگروه و زمینه ذهنی مقوالت اجتماعی
را ترسیم میکنند .مقوالتی که درنهایت ویژگیهای هویت گروهی را توصیف میکند .ویزگیهایی ازقبیل« :عضویت ،فعالیتها،
اهداف ،ارزشها ،موقعیت و جایگاه ومنابع( ».ون دایک)493 ،491 :4982 .در مقابل تحلیل گر نیز میتواند ازماهیت گفتمانی ،نظام
ارزشی واهداف کنش گرانهی متن پرده بردارد.
 -7تحلیل درسطح تبیین
با توجه به نتایجی که درسطح تفسیر ازتحلیل متن به دست آمد،می توان گفت که «شعر ازبیخطی تا خط مقدم» اساسا دارای
ماهیت وسرشتی ایدئولوژیک است که مبتنی بر فضایی گفتمانی ،به تولید ،سازماندهی و ارائه ایدئولوژی مسلط درجامعه میپردازد.
دراین شعر هم جنبه تقابلی وهم تعاملی گفتمان در وجه دیالکتیکی آن بازتاب یافته است.بازنمود موقعیت گروههای خودی وغیر
خودی وارتباط آنها به نظام اخالقی خوب وبد ،ترسیم فضای آرمانگرایانه ازجنگ وتلقی معرفت شناسانه ازآن بدون کوچکترین
اشارهای به وجوه واقعی تر جنگ ازقبیل خشم وخشونت وکشتار ودشمنی وتخریب ،تقدیس رهبر وقدسی کردن ساحت وجودی
جایگاه او ،و در اخر پیوند گفتمان انقالب اسالمی به گفتمان منجیگرایی تشیع همه وهمه این شعر را واجد وجوه مهمی
ازعناصرمطرح درگفتمان شناسی انتقادی کرده است.
دراین شعر تنها وجوه مثبت گفتمان قدرت ونیروی مسلط اجتماعی توصیف شده ونگاه شاعر یک جانبه وجانبدارانه است .تصویر
شاعر ازطبقات اجتماعی ،تصوری شبه سوسیالیستی وثنوی است.گروه ضعیفان ومستضعفان در مقابل گروه مترفین ومستکبرین.
مستضعفان وارثان انقالب ونظام اند و مستکبران تفالههایی که ازبرکت خون شهدا زندگی میکنند وبه ارزشهای آنان دهنکجی.
آنان درقطب منفی جهان سرمایه داری واستکبار جهانی قرار دارند که برای ته سیگارهای چرچیل ارزشی بیش از آرمان واعتقاد
جوانان مؤمن وانقالبی قائلاند .شاعر از منظرایدئولوژی ونظام ارزشی خود ایستاده است واز دور این جماعت«معتاد به خوردن
وخوابیدن» را که تنها بهانه زندگیشان ایستادن در صف مرغ ومتکا است با حدت وشدت میکوبد .آنها را نه براساس مشخصات فردی
وشخصیتی که بر اساس عضویت در گروه غیر خودیها -که در اینجا با صفت کراواتیها نام گذاری شدهاست -بازنمایی می کند.به
طور کلی دراین متن هیچ شخصیت منفردی وجود ندارد همه با هویت جمعی خود شناسایی وبازنمایی می شوند .تنها کسی که
تشخص ویژه ای دارد وبا ضمیر شخصی وشناسهی سوم شخص ازاو یاد میشود امام است .بقیه همه «ما»هستند؛ یک کل یکپارچه
ومتحدی که ایدئولوژی یا به تعبیر شاعر «کسای متبرک توحید«به آنان شکل واحدی بخشیده است .هیچ کدام ازاین افراد؛ نه گروه
خودی ونه رقیب ،واجد فردیت متشخص نیستند .مثل ماشینهایی که بر پیشانی هرکدام مارک یک کارحانه واحد نقش بسته یاشد.
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هرچند این شعر تاریخ سرایش دقیقی ندارد اما با توجه به چاپ ان دراولین مجموعه شعر هراتی یعنی؛ ازآسمان سبزتاریخ سرایش
آن به سال  4961یا اندکی پیش ازآن مربوط است .یعنی دوره اوج منازعات درونی انقالب و جنگ تحمیلی .دقت به این نکته
تاریخی و درنظر داشتن فضای خاص دهه اول انقالب ،توجیه موجهی برای سبک شاعری سلمان ونوع نگرش او به انسان وجهان
خواهد بود .وقتی تاریخ دهه اول انقالب را به خاطر میاوریم «خاطره جمعی نیابتی خود را به خاطر میآوریم :اسطورۀ مشترکمان
ازآن جنگ را به خاطر میآوریم .. ..دراین روند اسطورهسازی ،روایتهای شخصی هم درآفرینش وهم در حفظ آن مشارکت
دارند(».هاینس )13 :4981.هرچند این سخن ساموئل هاینِس دربارۀ خاطرات و یادداشتهای روزانه ونامههای رزمندگان جنگ
جهانی است اما دربارۀ هرنوع روایتی ازجنگ یا حوادث بزرگی چون انقالب صدق می کند .درست است که این شعر یک روایت کامال
شخصی ازآن روزگار پر مخاطره نیست اما به قطع ویقین می توان گفت که هم درآفرینش وهم دربازسازی وحفظ آن حوادث وعلل
وانگیزههای مشارکین آنها نقش داشته ودارد.درست به همین دلیل است که نمیتوان شعر سلمان هراتی را بدون توجه به عامل
زمان ونقش گفتمانهای اجتماعی فعال درسالهای پیش وپس ازانقالب نادیده گرفت .تنها با عطف توجه به نقش نیروهای گوناگون
اجتماعی و سیاسی دربه ثمر رسیدن انقالب است که میتوان رگههایی از حضور ناخودآگاه ایدئولوژی حزب توده را در شعر سلمان
توجیه کرد وآن رامسئله عجیبی به حساب نیاورد .تنها با درنظر گرفتن شرایط زمانی وتسلط سنگین وجه مبارزهجویانه گفتمان
انقالب است که میتوان نگاه دوقطبی خیر وشری و همچنین لحن تند و خشمآلود این شعرها را درک کرد .انقالب اسالمی بیش
ازآنکه انقالبی سیاسی باشد ریشههای فرهنگی و مذهبی دارد .به همین دلیل به محض تسلط بر جامعه نظام ارزشی وطبقات
اجتماعی را نیز متحول کرد .حتی مذهب تشیع نیز دراین دگرگونی وتحول از استحاله در ایدئولوژی انقالب گریزی نداشت .اینکه
گروهی جنگی را که صرفا به دلیل زیاده خواهی صدام وتغییر معادالت قدرت منطقهای برما تحمیل شدهبود ،به یک جنگ مقدس
که قرار است مقدمه سازانقالب جهانی امام عصرشود ،تبدیل کنند؛ چیزی جز تقلیل مذهب به یک ایدئولوژی مشروعیت بخش
سیاسی نبود .هرچند همان ایدئولوژی نیز بعدها جای خود را به هژمونی مذهب بخشید وبیش ازیک دهه در صحنهی اجتماعی ایران
فعال نبود.اما دراین میان سلمان هراتی مانند زندهیاد قیصرامینپور این بخت واقبال را نیافت تا دهه دوم وسوم انقالب را هم تجربه
کند واز منظری انتقادی اینبارخود وشعرش را مورد بازبینی قرار دهد .بدون شک اگر عنصر فردانیت در شعرسلمان هراتی نیز مانند
بسیاری از شاعران وهنرمندان انقالب اسالمی دراین سالها ،شکل می گرفت شعر معاصر فارسی میتوانست ازبرکات این حضور
بهرههای بیشتری ببرد.
 -8نتیجه
ازمنظر تحلیل گفتمان انتقادی ،شعر«ازبیخطی تا خط مقدم» سلمان هراتی – ازشاعران انقالب اسالمی – نسبت مستقیمی با
ایدئولوژی وگفتمان قدرت دارد .شعر سلمان هراتی در همه سطوح ساختاری گفتمان وبافت ،ایدئولوژی رسمی حاکم را در مقام عضو
گروه رمزگذاری کرده است .با توجه به سطوح سه گانه تفسیر در مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،ساختهای زبانی این شعر
درسطح توصیف در دو مجموعه واژگان ونحوبررسی وتحلیل شد.درساخت واژگانی ،شعر با استفاده از حوزه رمزگان ایدئولوژیک،
مذهب ،جبهه وجنگ و سیاست وواژگان نشان دار ،تضاد معنایی ،کاربرد ضمایر ،صفتها و جنبههای اسم سازی با گفتمان انقالب
اسالمی و بافت اجتماعی پیوند برقرار کرده است .درساخت نحوی متن نیزجملهها ازنظر کاربردافعال ،ساختار تعدی وتقید ،معلوم
ومجهول ،نظم واژگانی در محور هم نشینی ،عناصرشدت بخش وقیدها وصفات تحلیل شدند ونتایج زیر استخراج شد )4.جمله ها
عموما از ساخت معلوم برخوردارند )2.فعلها عموما متعدی و معلوم اند و از ساختهای مجهول یا شبه مجهول بجز یک دوباراستفاده
نشده است )2 .حذف نها د ومبتدای کنشگر به ندرت صورت گرفته است )9،ازعناصر شدت بخش ازقبیل قیدها وصفات برای تأکید
موقعیت ایدئولوژیک و نظرگاه خودی و همچنین تحقیروخوارداشت دیدگاه رقیب استفاده شده است )1.فعلها عموما مادی ،پویا
وکنشی اند .وبرهمین اساس صدای نحوی جمالت تند وپرتپش فعال است.
درسطح تفسیر با استفاده از نتایج بخش پیشین به تحلیل شرایط بافت درونی و عناصر بینامتنی مبتنی بر گفتمان پرداخته شدونگاه
مطلق وجهانبینی دوگانه خیر و شری حاکم بر متن در تعامل با بافت اجتماعی ونگرش گروهی تحلیل شد .مضامینی ازقبیل نقد
بیتفاوتی ،مادیگرایی ،عافیت طلبی و همچنین گرایش به خود اتهامی ،ستایش اما ورزمندگان و انتظاروموعود گرایی نیز درجای
خود مورد سنجش و نقادی قرار گرفت.
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در سطح سوم یعنی سطح تبیین نیز درکنار چیستی متن ،چرایی شکلگیری آن دربستر اجتماعی گفتمان یعنی؛ اوضاع سیاسی
واجتماعی ایران مقارن سالهای انقالب ،درگیری و ستیز نیروها درون انقالب ،تسویه حسابهای خونین سیاسی ،شرایط جنگی
کشور وبرخی عوامل دیگردخیل در متن بررسی و نقد شد.
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