DOI:10.22124/naqd.2019.11221.1558

سال چهارم ،دوره دوم  ،پاییز و زمتان  ، 8931شماره ایپپی 1
صفحات 11-47

تحلیل هویت اجتماعی مانلی نیما براساس تحلیل انتقادی گفتمان
1

دکتر محمد پارسانسب

2

دکتر محمد شادرویمنش
*3

حافظ صادقپور

تاریخ دریافت3117/7/31 :

تاریخ پذیرش3111/7/13 :

چکیده
پژوهش حاضر شعر روایی مانلی را به مدد تحلیل انتقادي گفتمان با رویکرد نورمن فرکالف بررسیی
می کند و ایدئولوژي نیما و جامعه را در قبال هویت اجتمیایی ببقیار روشینفکر و محیروم جامعیه
روشن میسازد .از این رو مسئله هویت اجتمایی کنشگران روایت در گفتگوهیا حیحنهسیازي ایین
شعر روایی مورد توجه قرار خواهد گرفت .پري و مانلی دو شخصیت خیالی بازنمایی از اییدئولوژي و
زیستجهان جامعه ایرانی در سالهاي  4221-4231هستند .نیما در تقابل با گفتمان حیاک و سیایر
گفتمانها مانلی را به مدر  43سال میآفریند .مانلی نمیاد گرییا از واقعییت و اجتمیا بیه سیوي
ناکجاآباد (کشور دریا) در روند تحوالر اجتمایی است .یأس و گریا مانلی از اجتما فاسید خیود در
پایان روایت به اوضا جامعه بعد از کودتاي  32مرداد  4223شمسی میمانید .ایین ا یر نیمیا سییر
سرنوشت جبر ببقاتی را به سوي آرمانشهر توحیف میکند .گردآوري دادههیا بیه شییوه اسینادي و
هدفمند بودهاست و متن به شیوه توحیفی-تحلیلی بررسی میشود.
واژگان کلیدی :تحلیل گفتمان شعر روایی مانلی نیما
 .4استاد زبان و ادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
 .3استادیار زبان و ادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
 .2دانشجوي دکتري زبان وادبیار فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

* h.sadeghpoor@iau-astara.ac.ir
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 -1مقدمه

گفتمان انتقادي از دل مطالعار زبانشناسی نوین پساساختارگرایی هرمنوتیک یلیوم اجتمیایی
و روایت پژوهی برآمده و به لحاظ روش شناختی جاء تحقیقار کیفی است که بیرخالف تحلییل
محتوا تنها به مطالعه متن بسنده نمیکند؛ بلکیه در آن تحلییلگیر رابطیه تعیاملی بیین میتن و
فرامتن را در سطح خرد و کالن جامعه مورد بررسیی و تحلییل قیرار مییدهید .از منظیر تحلییل
گفتمان متون از جمله ادبیار خنثی نیستند و بازتابی از ایدئولوژي و روابط اجتمیایی محسیو
میشوند .متون به ینوان کردار گفتمانی از کردار اجتمایی تأ یر میپذیرند« .از نظر تحلییلگیران
گفتمان انتقادي متن تعاملی بین مولدان و مصرفکنندگان آن در درون بافیتهیاي اجتمیایی و
نهادهاي مرتبط با آن اسیت» ( .)Fowler, 1996: 14-15هی چنیین بیر ببیت تحلییل گفتمیان
واقعیت امري زبانی است و از این رو بررسی بافیت زبیانی میوقعیتی و روابیط بینیامتنی اهمییت
فراوانی دارد؛ اما گفتمان یبارر است از کاربرد زبیان در رابطیه بیا حیورربنیديهیاي اجتمیایی
سیاسی و فرهنگی -زبانی که بازتا دهنده نظ اجتمایی است و در یین حال به نظی اجتمیایی
و کنش متقابل افراد یا جامعه شکل میدهد» ( .)Gee, 1999: 18فرکالف براي تحلیل و توحییف
زبانی متون معموالً از زبانشناسی شاخه دسیتور نقیشگیراي هلییدي -حسین متیأخر اسیتفاده
میکند و در تحلیل گفتمان دو محور احلی را در نظر دارد« :رخداد ارتبابی -نمونهاي از کیاربرد
زبان است؛ و نظ گفتمانی -ترکیببندي تمامی گونههاي گفتمانی بیه کیار گرفتیهشیده در ییک
نهاد یا میدان اجتمایی» (.)Fairclough ,1995 :66
در نوشته حاضر شعر روایی مانلی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف مطالعه و تحلییل
میشود .نیما شعر روایی مانلی را در پاسی ترجمیه «اوراشییما»ي حیاد هیدایت سیرودهاسیت.
هرچند به ادیاي نیما موضو این سروده قبالً در ذهن او شکل گرفته بود .این منظومیه از زمیان
سرایش تا یرضه نهیایی آن چنیدین سیال ( )4221 - 4231زمیان مییبیرد .ایین تأمیل و تیأخیر
چندساله بدین یلت بودهاست تا ا ر خو تر و الیتتر از آ در بیاید (یوشیج  .)224 :4222میتیوان
گفت مانلی شباهت فراوانی با خود نیما دارد« :این داستان که پرسوناژ آن خود مین هسیت میرا
به رنج میاندازد» (همان .)401 :این منظومیه حیول دو محیور مرکیاي فقیر و یشیت مییچرخید و
واگویی سرنوشت پیرمرد ماهیگیر فقیري است که بر سر دوراهی نابرابري مناسیبار اجتمیایی خیود
و دنیاي آرمانشهري پري قرار میگیرد .او در یک شب بوفانی با پري دریایی دیدار میکنید و بیی
گفتوگوي بوالنی پري او را از ده به آرمیانشیهر خیود فرامییخوانید .راهنمیایی میرد ناشیناس
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وسوسه یشت تفکر آرمانی پري مانلی را از اجتما فاسد نجار میدهد و پري بی آزمیونی او را بیه
ماندن در دریا راضی میکند؛ مانلی با پیروزي در آزمون به دریاي بیکرانه میپیوندد.
هرچند منظومه روایی مانلی ه چون نهادي زبانی و فرهنگی الااماً متن سیاسی نیست؛ ولیی
مانند سایر نهادهاي اجتمایی -سیاسی از قدرر و اییدئولوژي برخیوردار اسیت؛ ازایینرو مسیئله
اساسی ما آشکارسازي پایگاه و منالت اجتمایی کنشگران درونمایه و روابط بینامتنی ا یر خواهید
بود .سؤال اساسی مقاله این اسیت کیه کیدام ف یاي گفتمیانی و اییدئولوژیک بیر تولیید هوییت
اجتمایی کنشگران منظومه ا ر میگذارد .بر وفت فرضیه تحقیت هرچنید نیمیا در تولیید میتن از
اندیشههاي مارکسیستی در بازنمایی پایگاه ببقاتی و اییدئولوژي سیوژههیا سیود مییجویید؛ امیا
منظومه مانلی پادگفتمانی در برابر حا تیوده اسیت .نیمیا بیا خلیت میانلی بیر قیدرر و سیلطه
ایدئولوژي گفتمان مارکسیستی و نظام حاک پهلوي تأ یر یمدهاي میگیذارد .ایین ا یر متیأ ر از
حبغه رئالیس اجتمایی داستان کوتاه و رمانتیس نیمایی در دهه 4230شمسی شیکل مییگییرد.
در پژوهش حاضر بنابر ضرورر و محدودیت حج نوشتار بیر گفتمیان رواییی میانلی نسیبت بیه
گفتمان شعري او توجه بیشتري شدهاست.
 -2پیشینه پژوهش

در پژوهشهاي معاحر دربیاره میانلی مقالیه مسیتقلی بیا ایین رویکیرد مشیاهده نشید؛ امیا بیا
رویکییردهییاي روانشییناختی جامعییهشییناختی سییاختگرایییی روایییی و نشییانهشییناختی
زیباییشناختی و م مونی مقاالر و کتا هاي متعددي منتشیر شیدهاسیت .ضیرورر کشیف
معناي تازه تولید و یرضه آن در کنار سایر تفاسیر بر اهمیت این پیژوهش مییافاایید .از مییان
کتا ها به ترتیب زمانی میتوان به سیاست نوشتار (تلطف )4211؛ بوبیقاي شیعر نیو (جیورکش
)4222؛ داستان دگردیسی (حمیدیان )4224؛ شرح منظومه میانلی و پیاناده قطعیه دیگیر از نیمیا
یوشیج (آیتی  )4232اشاره کرد .مقاالتی با ینوانهاي «بررسیی و تحلییل منظومیه میانلی نیمیا
یوشیج براساس الگوي سفر قهرمیان جیوزف کملبیل» (امیامی و دیگیران )4211؛ «نیمیا یوشییج
توازي شعر و داستان و نمایش در تئیوري و سیرایش» (مطیوري و حیدیقی )4212؛ «میانلی نشیانه
سیال بررسی نشانه -معناشناختی شعر مانلی نیما یوشیج» (آیتیی )4213؛ «پیريپیکیر درییایی
آنیماي آرمانی نیما در منظومه مانلی» (محمدي )4214؛ «منظومیه میانلی و داسیتان اوراشییما»
(حارمی )4221؛ «تحلیل ساختار و محتوا در منظومه مانلی» (ذوالفقاري )4223؛ « سیاخت رواییت
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در شعر نیما» (خلیلی جهانتیغ  )4223و غیره از نمونه آ ار قابیل دسترسیی و میرتبط بیا تحلییل
مانلی هستند .از آ ار ذکرشده تنها دو کتا سیاست نوشیتار و داسیتان دگردیسیی بیه لحیاظ
برح مسائل اجتمایی در مانلی از منظر ما اهمیت دارند .از میان مقاالر آیتی با رویکیرد نشیانه
معناشناسی در ضمن بحث اشارار ضمنی به گفتمان مانلی میکند.
-3مبانی نظری تحقیق

گفتمان تعاریف گوناگون و پیچیدهاي دارد .تییحلیل گفتمیان انتقیادي از نظیر فیرکالف تلفیقیی
اسیت از «تیحلیل متن تحلیل فرایندهاي تولیید و توزییو و مصیرف میتن و تحلییل اجتمیایی-
فرهنگی رخداد گیفتمانی بیه ینوان یک کل .یکی از اهداف مه تحلیل انتقیادي حیذف قیدرر
سلطه در نظریه و یمل است» ) .(Fairclough, 1995: 17فرکالف تحلیل متیون را در چیارچو
تحلیل انتقادي گفتمان تلفیقی از دو تحلیل زبانشناختی و تحلیل بینیامتنی مییدانید (فیرکالف
 )434 :4231و گفتمان را در سه سطح توحیف تفسیر و تبیین بررسیی میییکنید .تحلیلگیران در
سطح توحیفی بیه آشکارسیازي جایگیاه و هوییت اجتمیایی مشیارکان گفتمیان و آشکارسیازي
موضوگیري متن؛ در سطح تفسیر به تعامل بین متن و بافت و در بخش تبیین به رابطه دوسیویه
متن و کردار اجتمایی میپردازند .در تحلیل سه ساحت متن مانلی از برخی اباارها و سیرن هیاي
پژوهشی فرکالف استفاده میشود .براساس رویکرد فرکالف سطوح مدنظر در تحلیل به این قیرار
است -4 :سطح توحیف :با تمرکا بر تحلیل زبانشناختیِ متن ارزش تجربیی (دانیش مشیتر)،
ارزش رابطهاي (روابط اجتمایی) ارزش بیانی (داوري مشارکان گفتمیان و هوییت اجتمیایی) بیه
ارزشهاي حوري متن میپردازد (همان ) 303-430 :؛  -3تفسیر :متون براسیاس پییشفیر هیاي
مبتنی بر یقل سلی (بخشی از دانش زمینهاي) که به ویژگیهاي متنی ارزش میدهنید تولیید و
تفسیر میشوند (همان  .) 341 :از منظر مفسر ویژگیهاي حیوري میتن در حقیقیت سیرن هیایی
براي تفسیر متون فراه میسازند -2 .تبیین :یبارر است از دیدن گفتمیان بیه ینیوان جائیی از
روند مبارزه اجتمایی در ظرف مناسبار قدرر (همان.)312 :
در تحلیل گفتمان متن همچون کرداري هدفمند و بافتمحور بر چگونگی شکلگییري زبیان
و هویت اجتمایی تأ یر دارد و با تولید آن شاخصه هاي بافت موقعیتی رماگذاري زبانی میی شیود:
«جنسیت سین ببقیه تحصییالر موقعییت اجتمیایی قومییت و حرفیه مشیارکین در شیمار
مشخصههایی هستند که اغلب در گفتمانکاوي در مقام مشخصههیاي بیافتی موضیوییت دارنید
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همین مسئله در مورد نقشهاي اجتمایی نیا حید مییکنید» (ون داییک  .)12 :4221مطالعیه و
تحلیل بافت و هویت اجتمایی راهی به سوي شناسایی ماهیت نهاد قدرر است.
در این پژوهش نقش اجتمایی فایالن و کنشگران شعر روایی در کردار گفتمیانی و اجتمیایی
تفسیر و تبیین میشود .از میان مؤلفههاي هویت اجتمیایی جنسییت و ببقیه اجتمیایی بیراي
تحلیل ا ر انتخا شد .درباره ببقه و جنسیت نیا دیدگاههاي متعیددي وجیود دارد .ببقیه «بیر
گروهی از افراد داللت میکند که در وضعیت یکسانی در یک ساختار اجتمایی مشتر ،هسیتند
معموالً آنها در مرتبه خود در ساختار مالکیت و کنترل اباار تولید مشیتر ،هسیتند» (پارکینسیون
دیریسلین  .)11-12 :4223از نظیر میاک وبیر سیه مؤلفیه قیدرر سیاسیی اقتصیادي و فرهنگیی
برسازنده منالت ببقار اجتمیایی هسیتند .بایید متیذکر شید جنسییت بیا جین تفیاور دارد.
جنسیت امري فرهنگی و جن امر ببیعی و خدادادي است .خالت متن با گاینش ژانیر ادبیی بیا
ارجا به گفتمان خاص قدرر و ایدئولوژي جامعه و خود را رماگذاري میکند .کشیف چگیونگی
رماگذاري و معانی خاص گاارهها از اهداف احلی تحلیلگر گفتمان است.
-7روششناسی پژوهش

گردآوري دادههاي این پژوهش بر مبناي  -4متون تحقیقی  -3متن تولیدشده استوار اسیت.
در مواجهه با دسته اول از روش اسنادي استفاده شد .سل متن شیعر رواییی میانلی بیه لحیاظ
جایگاه نیما در شعر نو براي تحلیل انتخیا گردیید .ایین گیاینش بنیا بیر روش تحقییت کیفیی
هدفدار است .در گاینش و بررسی دادههاي میتن براسیاس مفهیوم «اشیبا نظیري» محققیان
نمونهها را آنقدر ادامه دادند که به توقف حج نمونهها منجیر شید .در تحلییل گفتمیان میانلی از
میان انوا تحلیل گفتمیان انتقیادي رویکیرد فیرکالف بیه لحیاظ روششیناختی و ارائیه راهکیار
پژوهشی برگایده و ترجیح داده شد .احطالح انتقادي در این رویکرد به این معناسیت کیه در آن
بر مبارزه یلیه سوء استفاده از قدرر تبعیض نژادي و جنسیتی تأکید میشود.
-1تحلیل متن از منظر تحلیل انتقادی گفتمان
 -1-1سطح توصیف

در این مرحله ویژگیهاي حوري متن (ویژگیهاي واژگانی دستوري انسجام و سیاخت متنیی)
را جدا از زمینه و شرایط مورد تحلیل قیرار مییدهیی  .مؤلفیههیاي زبیانی امکیان تفسییر کیردار
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گفتمانی را فراه میآورند و بالعک «با تحلیل دقیت ویژگیهاي زبانی یک متن میتیوان نشیان
داد که گفتمان چگونه به بریت متنی فعال میشود» (یورگنسن و فیلیل  .)421 :4213فیرکالف بیا
ارائه راهکار دهگانه هدف سطح توحیفی را مطالعه و کشف ارزشهاي تجربی رابطهاي بییانی
و ساخت متنیی مییدانید .او در ایین بیاره میینویسید« :ارزش تجربیی [ ]...کیه در آن تجربیه
تولیدکننده متن از جهان ببیعی یا اجتمایی بازنمیایی مییگیردد .ارزش رابطیهاي سیرنخی از
روابط اجتمایی به دست میدهد .ارزش بیانی با فایلها و هویتهاي اجتمیایی سیروکار دارد»
(فرکالف  .)433-434 :4231گاهی بین این سه ارزش ه پوشانی وجود دارد .در نوشته حاضیر از
بریت تحلیل کنشهاي کالمیی و گیاینشهیاي زبیانی جیايگییري سیوژههیاي احیلی را در
گفتمانها روابط اجتمایی و هویت اجتمایی بررسی میکنی .
-1-1-1گزینش واژهها :واژگان سرن دسترسیی بیه گفتمیان و اییدئولوژي متیون هسیتند؛ زییرا
خنثی نیستند و ایدئولوژي خالت متن را رماگذاري میکنند .آنها به دو دسته نشاندار و بینشیان
تقسی میشوند« :واژههاي نشاندار حامیل دییدگاه نگیرش ارزشگیذاري و تلقیی اییدئولوژیک
هستند» (فتیوحی  )222 :4213واژگان بینشان نیا از بعد ایدئولوژیک خیالی هسیتند .کینشهیاي
کالمی شامل فعل اسامی حفار قید و ضمیر بیانگر اییدئولوژي و نگیرش معنیادار ا یر هسیتند.
«انتخا و کاربرد نام براي اشخاص و اشیا و فعالیتها منعک کننیده دییدگاه خاحیی اسیت کیه
میتواند بار منفی یا مثبت داشته باشد» (یارمحمدي  .)11 :4222بدیهی است کاربرد اسیامی ییام و
خاص در متن تفسیر و تحلیل متفاوتی خواهند داشت.
معموالً در آ ار روایی سه ینصر مه رخداد و کنش ف اسازي و کنشگران ح ور دارند .در اینجیا
ینصر کنشگر زمان و مکان داستان براي تحلیل گفتمان روایی انتخا شدند .خیالت میتن بیراي
بازنمایی و برساخت هویت سوژهها ف ا (زمان مکان) از واژگان و قوایید دسیتوري خاحیی بهیره
میبرد .مانلی و پري کنشگران احلی شب دریا و خطه خاکی دو ینصیر زمیان-مکیان در بازتیا
ایدئولوژي و یینیتسازي بافت گفتمان نقش یمدهاي دارند .ح ور مردي ناشیناس (پییر خیرد)
زن مانلی همسایگان خیل حمقا توانگران و مردي روستایی سوژههاي فریی انسانیاند.
کنشگران مانلی :حفار و اسامی بر پیشفر و ایدئولوژي نیما دربیاره روابیط و هوییتهیاي
اجتمایی رایج و حاک بر جامعه یصر پهلوي داللت دارد و شخصیتهیاي خییالی داسیتان راهیی
براي ورود به دنیاي واقعی انسانهاست .ببت جدول ( )4مانلی در این منظومه  43بار به حیورر
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اس یام مذکر «مرد» و  1بار اس خاص مذکر «مانلی» مورد خطیا قیرار مییگییرد .اسی ییام
«مرد» در برساخت هویت جنسیتی در سطح کالن جامعه کاربرد دارد و اسی خیاص بیه منظیور
بازنمایی رابطه سطح خرد و موضعی بین مانلی و پري یا راوي یمل میکند .شغل میاهیگیري بیه
ینوان هویت اجتمایی مانلی  1بار تکیرار شیدهاسیت« .میوالمرد» در بازنمیایی هوییت اجتمیایی
نشاندار است و به یصر سنت و حتی پیشامدرن جامعه بازمیگردد.
حفت درباره موضوگیري نویسنده و بازنمایی هویت و روابط اجتمایی سوژههیا بییش از اسی
کارآمد است .ببت جدول( )4نیما بر اساس ایدئولوژي و دانش مشتر ،جامعه منالت اجتمیایی
مانلی را با القا مسکین درمانیده زنیدانی و خیاکی ییا بیا دالهیاي گفتمیان رمانتیسی ماننید
سودایی حیررزده دریادوست برجستهسازي میکند .حفت «باریک» به معنی دقیت و الغیر بیه
لحاظ سبکشناسی نشاندار است و واژه «بیگناه» گرهگاهی بین گفتمیانِ سینت ییرف و شیر
ایجاد میکند« .تنگ روزيتر» نسبت به «تنگ روزي» درباره مانلی باز نشاندار و برجسته است.
جدول شماره ( )4اسامی و حفار مانلی
واژگان
کنشگر

پري

راوي

مانلی

اس

مانلی

مانلی  2بار ی
ماهیگیر  3بار
مرد  2بار

مییییانلی
مییرد43
بار

حفت

مسکین  1باری تنگروزيتر  2بار ی تنیگروزي  3بیار -کیف
خالی  3بار ی کاهلکار  3باری حیررزده  3بیار ی بیی  3بیار
یبیگنا 3بار ی ویرانشیده  3بارییخسیته ی حییررزدهوار ی
خاکی ی رفیت ی حسررزده ی زاری تسخیرکرده ی اسیریخییال
خوش و نشناخته ی باریک ی لرزان ی کمتری فرسوده سیوهانی
ی کج ی بیجاي هراس ی درمانده ی شیوریده ی تهیدسیتی ی
غریب ی خاکی نسب ی دریادوست ی سیودایی ی درییازده ی
رزقی ناچیا ی شو بیگانه

بینوا  3بار
زمینی پیوند
سخا ی بارگا ی
نیییازنین ی
رنجیییور ی
دیرپسییند آور
ی دروغ آور ی
حیلییه افکیین
دریادوست

زندانی
دلباخته

مردي

-

ه نف

نیلوفر

مانلی

-

ویژگی حوري متن با ارزشهاي تجربی رابطهاي و بیانی خواننده را بیا معرفیت زمینیهاي
جامعه و خالت متن درباره هویت اجتمایی کارگر ماهیگیر آشنا میسازد .نیما با واژگان خیاص
دانش و معرفت جامعه خود را درباره کارگر ماهیگیر تولیید و مصیرف مییکنید .در جیدول()4
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ببت ارزش رابطهاي پري ازنظر هویت جنسیتی دوشیاه دلربا و دختر پادشه شهر است و بیر
ببت ارزش بیانی و داوري راوي منالت سیاسی و اقتدار پري از ببقیه اجتمیایی فرادسیتی او
ناشی میشود« :دختر پادشه شهر که مایی در آن» (یوشیج  )222 :4234بیر ببیت جیدول ()3
حفت مشتر ،پري دلآرایی و دلنوازندگی  1بیار و زیبیارویی بیر برتیري حی رمیانتیکی و
انسانی او داللت دارد .این حفار در گفتمان ادبیار غنایی کاربرد دارند .بنیا بیر ماهییت رواییی
ا ر این موجود آرمانی با اس یام پري یا پري دریایی مخابب واقو میشود و ینواندهیی او از
بریت نسبتدهی مکانی (دریایی) است.
جدول شماره ( )3اسامی و حفار پري
واژگان
کنشگر

پري

مانلی

اس

-

دختر پادشه ی گل

حفت

دلنوازنیییده درییییا  3بیییار ی
دلفریبنییده بهییین  3بییار ی
برهنییه مهربییانخییويتییر ی
برآورده دریاي نهانکار ی لطیف
نهییانی یزیبییاتر ی گیی شییده
یپریشان ی سودازده ی غ زده ی
دردمنیید ی داروي درد -رام ی
روراست

فتنه ی داروی پريپیکری
نوشییدارو ی آرامده ی
آتشرو ی سایهپرورد ی
هییوشربییا یی بهییین ی
برآورده دریا

راوي

مردي

دلنوازنده  3بار ی مهوش ی
پري روی نیازنین پیکیر ماییه
رینایی – دلنشین -معنیی
خلقت -مهربان ی نازپیرورده
 فسییون  -همییه نقییش یخلتبیهدسیتآور ی دل بیه
دست آور -مهپاره

دلآرا
ی شیدا
ی باالیی

مانلی و پري در نقش دو سوژه مخالف در ابتداي ا ر برابر ه مییایسیتند و روابیط و هوییت
آنها از بریت روابط معنایی و حنایو بیانی در کلیت ا ر از بریت گفتمان متن بازنمیایی مییشیود.
مانلی انسان سرگردان بافت تاریخی اجتمیایی و نظیام تولیید یلییرغی تیالش فیراوان خیود را
درمانده کاهلکار بیگناه تصور میکند که براساس ارزش بیانی متن به سیبب ببقیه اجتمیایی
(ماهیگیر) و فقر اقتصادي منالت اجتمایی ندارد« :من مرديام بیتا وتوان کا هر ک کمتیرم
برخوردار» (یوشیج  )222 :4234و از سوي ببقه مرفه میورد تبعییض و اسیتثمار قیرار مییگیرنید:
«ناتوانان هستند که به قور شبشان پابستند» (همان)210 :؛ مرد ناشیناس و پیري نقیش منجیی
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دارند .در ارزش تجربی و بیانی مرد ناشناس بر پایه تجربه زیستی دنییا را پیايافیاار مییبینید و
براسیاس مربیو اییدئولوژي ون داییک کیاربرد اسیتعاري پیايافیاار از زبیان میرد ناشیناس بییراي
کوچکنمایی و تأکید بر ارزش منفی فلسفه زندگی ماتریالیس به کار میرود« .پاي بییرون کیش
از این پايافاار» (همان .)234 :او موضویاتی مانند انسانیت همت واال شیدایی را براي بارگنمیایی
و برجستهسازي ایدئولوژي خود و میانلی برمییگاینید .مجموییه حیفار بازتیا ارزش تجربیی
رابطهاي و بیانی متن براي بازنمیایی اییدئولوژي و هوییت اجتمیایی اسیت .ببیت جیدول ( )3در
گفتمان مانلی ارزش بیانی واژگان منفیی ناامیدانیه اسیت و درتقابیل بیا آن واژگیان پیري و میرد
ناشناس از ارزش بیانی مثبت و آرمانی برخوردارند .حفار براي برجستگی نکار مثبت ما (خیود)
در برابر گفتمان دیگر (ببقه مسلط) اتخاذ میشود .راوي از زبان آن میرد اییدئولوژي خیود را در
توحیف شیدایی با زبان استعاره و کنایه تصویرسازي میکند .بال در مقالیه رواییتمنیدي بصیري
مینویسد« :استعارهها تصاویر کالمی تصویرهاي ذهنیانید» ( .)21 :4211آن میرد یشیت را مبیارزه
میبیند «با خیالی پیکار» (یوشیج )222 :4234؛ یا «اندیشه من در دل اما سنگین» (همان )232 :بیا
استعارهسازي یشت جنگ باقتفرسا میشود.
کنایه بیش از اسیتعاره نقیش تصیویرسیازي را دارد و نقاشیی زبیان اسیت« :از مییان حیور
گوناگون خیال تنها کنایه است که بهخوبی مفاهی را به حورر نقاشی نشان مییدهید؛ یعنیی
شعر که هنري شنیداري است با ترفند کنایه وارد حیوزه نقاشیی مییشیود کیه هنیري اسیت
دیداري» (وحیدیان کامیار  .)10 :4232گوش و چش شدن (یوشییج )213 :4234؛ دسیت در کیارم
آمد کوتاه (همان)231 :؛ نشان از تجربیه یاشیقانه بشیري اسیت و در متیون ادبیی و رمانتیسی
بهخوبی تصویرسازي و مفهومپردازي شدهاست .ایین رابطیه بیراي یاشیت درد و فرودسیتی در
برابر معشوقه بیوفا به ارمغان میآورد .ببت ارزش بیانی یشت مترادف با آتش است« :سیوزدم
آتش روي تو بر آ » (همان .)231 :گفتمان یشت در فقر اقتصادي مانلی منالتیی نیدارد .میانلی
درباره موقعیت شغلی ماهیگیر و منالت اجتمایی خود با زبان کنایه میگویید« :ماییه زحمیت
من موی بسترده ز سر» (همان .)221 :نیما در بازنمایی سیوژه –بیدن اغلیب از روابیط معنیایی
ت اد و تناسب استفاده میکند .یر پوست و پیشانی با موي سر(همانجیا)؛ پیاي بیا پیايافیاار
(همان)234 :؛ ناو و لنگر (همان)232 :؛ بو با سر (همان)232 :؛ الیجه با تن (همیانجیا)؛ چشی و
دهان گوش و سر (همان )231 :روابط معنایی جاء و کل در یک گااره دارند و از یوامل انسیجام
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واژگانی هستند .در توحیف بدن مانلی سر مجیازاً یقیل بیاالترین بسیامد را دارد کیه بییانگر
یقلگرایی مردان در گفتمان جنسیتی است.
پري ببت ارزش تجربی و بیانی راوي حفت متناقضنماي یاشقی  -معشوقی را توأمیان دارد .او
در جایگاه پیر و معشوقگی در یین فرادستی و اقتدار رابطه محترمانهاي بیا میانلی برقیرار مییکنید.
پري الهه – بانو گویی پیکی از یال باال براي هدایت مانلی فرستاده شدهاست .این شخصییت دنییا
را با سه گفتمان سلو ،پاشکی و اقتصاد گره مییزنید و از برییت اسیتعاره و کناییه مفهیومسیازي
میکند .آنجا که دنیا محل سیر و سلو ،میشود؛ هویت ما با مسیافر بیودن رماگیذاري مییشیود و
مانلی سوار بر کشتی یا قایت نماد امنیت و سفر به برف سرزمین آرزوها میرود.
نیما تلویحاً نجار بشري را این جهانی و نه آسمانی مییدانید« :جیا کیه نیه شیربت بییزهیر در
اوست» (همان)232 :؛ براساس گفتمان پاشکی دنیا درد و درمیان دارد و درمیان نییازهیاي انسیانی
زندگی را تحملپذیر میکند« :مرا داروي دردم گفتهاند نیست جا در خورش خیاکی» (همیان.)233 :
پري ماتریالیس را نفی مطلت نمیکند همچنین با نکوهش ریاکاري دنیا منشأ آن را فقیر اقتصیادي
میداند« :در دل خلور بازار ریا را سردي است» (همان)211 :؛ «چه ریا را به کف خالی خیود بیینیوا
مردم میدارد دوست» (همانجا) براساس گفتمان جنسیت زنانیه پیري میرد را پناهگیاه زن خطیا
میکند و با زبان کنایه میگوید« :گره از کارم آن مرد که بگشود تیویی» (همیان .)231 :پیري بیا ایین
کنایه بر نکار مثبت همدلی مانلی و رضایت خود تأکیید دارد .او در بازتیا اییدئولوژي و قیدرر بیا
حفت اشاره «آن» گرهگشایی (کنایه از حل مشکل) را منحصر در مانلی (مردان) میداند.
-2-1-1گزینش عناصر نحوی

تحلیل الیه نحوي بیراي تعییین منظورشناسیی کاربردشناسیی و بازنمیایی روابیط بینیافردي و
مناسبار قدرر ضروري است .هر الگوي نحوي بخشی از گفتمیان را فعیال مییسیازد« .انتخیا
گاینه در نظام زبان مبتنی بر انگیاههایی اسیت کیه گوینیده و نویسینده دارنید و مجموییه ایین
گاینشها متونی خواهد ساخت که به بور متفیاوتی سیازماندهیی و تفسییر مییشیوند» (:22
 .)simposun, 2004به بور کلی در زبانشناسی ضمایر حفار و وجه افعیال مهی تیرین یناحیر
کنش کالمیاند .یکی از کنشهاي کالمی وجه افعال است .وجه پدیده معنایی و دستوري اسیت
و در زبان فارسی بر سر وجود وجوه اخباري التاامی و امري اتفا نظر هست .بسامد شناسیههیاي
فعل و انوا قیدها اینگونه افعال را بینشان و نشاندار مییکنید .وجیه اخبیاري بییانگر قطعییت
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گااره نویسنده و وجه التاامی نشانگر آرزو تردید التاام و شرط است .وجه امري نشیانه فردییت و
اقتدار گوینده است.
جدول شماره( )2فعل در شعر روایی مانلی
فعل
بسامد

اخبار
ي
412

التاامی
431

امري

ایستا

کنشی

معلوم

مجهول

م ار

ماضی

31

221

100

212

22

423

442

التاامییی
11

پییري
302

پیییییري
432

پرسش
22

مانلی
442

مانلی
323

شربی
13

بسامد باالي وجوه اخباري اذهان مخاببان را به سوي پذیرش گااره و توجیه بیرح داسیتان
هدایت میکنند .فعل م ار (با  423بار تکرار) بیش از فعل ماضی (با  442مرتبه تکیرار) کیاربرد
دارد .جمالر معلوم (با  212بار تکرار) بسامد باالتري نسبت به فعل مجهول (با  22مرتبیه تکیرار)
دارد .جمالر مجهول با پنهانسازي یا حذف کارگااران معنادارند .گااره معلوم بر پویایی و حیداي
فعال متن داللت میکند.
راوي در نقش داناي کل محدود بیش از همیه از وجیه اخبیاري اسیتفاده کیردهاسیت .وجیه
اخباري به حورر م ار ا ر را پویا و ملموس میکنید و بیر واقعییت آن مییافاایید« :اگیر وجیه
اخباري زمان حال است نشاندهنده احیاي خابره و نادیکشدن به گذشته نیا هست» (فتیوحی
)312 :4213؛ مانند« :من همین دان کان موال مرد راه مییبیرد بیه درییاي گیران آن شیب نییا»
(یوشیج  )224 :4234کاربرد «میدان » در وجه اخباري و فعل م ار به گونهاي اسیت کیه گیویی
راوي در کنار موالمرد ح ور فیایکی دارد .در گااره «گشت باریک ز بی » (همان)222 :؛ «گشیت»
وجه اخباري فعل ماضی و ایستا است و کینشپیذیري مشیار( ،میانلی) را وحیف مییکنید ییا:
«زندهاش برهنه خفته است به پاي دیوار» (همان )233 :وجه اخبیاري ماضیی نقلیی و ایستاسیت.
فایل اجتمایی این گااره مشخص نیست .با این تصویرسازي گویا از نادیک شاهد وضیو رقیتبیار
ببقه روشنفکر دگراندیش در یصر پهلیوي هسیتی  .نییا در«نیه در آن خیالی از واهمیه یشیقی

13

محمد پارسانسب ،محمد شادرویمنش و حافظ صادقپور

نقد و نظریه ادبی /سال چهارم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9318

جویند» (همان )232 :وجه اخباري فعل م ار و کنشی است؛ مشارکان مردم دنیا هستند و بیه
دنبال یشت آسان در تکاپویند« .ناو من بیگنه است» (همیانجیا)؛ وجیه اخبیاري فعیل م یار و
ایستاست .حداي دستوري جمله منفعل اسیت و فاییل جملیه (میانلی) پذیرنیده حالیت اسیت و
«برنمیدارم من مهر از تو» (همان )231 :وجه اخباري فعل م ار و کنشی است.
فعل کنشی بایث پویایی سریت و پیشرفت داستان ه میشود و جمیالر اسینادي و ایسیتا
براي ارزشگذاري ببقهبندي موضو و پدیدههیا بیه کیار مییرود و سیکون و آرامیش را تیدایی
میکند و به رابطه دو مشار ،میپردازد .بر بنیادِ نقش داستانی و ببقه اجتمیایی افعیال کنشییِ
مانلی (با  323بار تکرار) در برابر  432فقره فعل کنشیِ پري باالترین فعل کنشی در ایین منظومیه
را دارد و از ناآرامی و اسارر در نظام تولید مانلی خبر میدهد و با قدرر فیایکی و فکیري میانلی
متناسب است .جمالر اسنادي در ارتباط با مانلی در حدود  442بار در رتبه دوم جاي مییگییرد
و چگونگی وضعیت رابطه مانلی با سایر پدیدهها را مشخص یا داوري میکند .در مورد پري فعیل
اسنادي با  302مرتبه تکرار بسامد بیشتري نسبت بیه میانلی دارد؛ جمیالر ایسیتا بییانگر بیار
شخصیت پري است .او با این حالت وقار و لطافت زنانه موفت به مهار و هیدایت میانلی مییشیود:
«هرک را راهیست آنکه راه دگران بشناسد دل بیی غیل و غیش آگیاهیسیت» (همیان)221 :؛
افعال این گااره به حورر ایستاست .حالت تبوتا ندارد؛ بلکه لحن مویظهگرانه و آرامیی دارد و
براساس ارزش بیانی نشانه اقتدار پري است .وجه التاامی با  431بار تکرار بسامد جنبیه ارزییابی و
ارزشگذاري سوژهها را در این ا ر بر یهده دارد .با این شیوه ببقهبندي زبانی نیابرابري و تبعییض
گفتمان مسلط بازنمایی میشود« :گفت با خود چه شبی با همه خنده مهتابش بیر مین تارییک
چش این ازر چه گشادهست به من وحشتبار»(همان)223 :؛ وجه تعجب و پرسش این گیااره از
ضعف و دلهره مانلی در برابیر نیابرابري و سیت در جامعیه حکاییت دارد« .گشیادهسیت» فعلیی
ایستاست و براي وحف و داوري درباره اوضا و شرایط مناسب بیه کیار رفتیهاسیت .پیري دربیاره
یشت اینگونه ق اور میکند« :آه نه بی افسون و فریبی که بکیار ممکین آیید کیه کسیت دارد
دوست» (همان)232 :؛ «ممکن آیید» وجیه التاامیی ایستاسیت؛ «دوسیت دارد» وجیه التاامیی و
ایستاست «آدمیزاده هاارر مقصود که جهان خواهی داري در چنگ» (همانجا)؛ «داري» ایسیتا
و وجه التاامی است« :چون به سیال سرشکش سوزان شمو افروخته از سیرتاپاي»(همیان)221 :
فعل«افروخته بود» پویاست چرا که یمل افروختن یک رخداد است و در وحیف زیبیایی و یشیت
پري به کار میرود.
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وجه امري معموالً از سوي پري و مرد ناشناس براي تنبه مانلی بیه کیار مییرود و از اقتیدار و
سلطه گوینده حکایت میکند و میتواند محترمانه ه باشد« .مانلی باور کین مین بیه دلیت دارم
دوست» (همان« )231 :باور کن» وجه امري و ایستاست و «دوست دارم» ایستا و از بیار یشیت
پري خبر میدهد .حذف فایل مبتدا بایث پنهانسازي یامل و فایل احلی گفتمان میشیود؛ امیا
در این ا ر بیشتر بر ا ر ارجایار درونمتنی حذف و جایگاینی فایل مبتیدا حیورر مییگییرد و
ببقه و القابی مانند توانگران همسایگان خیل حمقا مردي روستایی بهجاي اس نشستهاست.
ضمایر یکی دیگر از یناحر کنش کالمی هستند که در بافت کالمی معنادار میشوند .در ایین
ا ر از ضمایر شخصی متصل و منفصل هر دو در ارجا به اشخاص اسیتفاده مییشیود و از برییت
ضمایر روابط فردي و اجتمایی آشکار میشود« :انتخا و کاربرد ضمیر یا حورر خطیا خیاص
میتواند بیانگر موقعیت اجتمایی گوینده و مخابب و نو رابطه آنهیا باشید» (کشیاورز .)33 :4233
نحوه خطا اشخاص با ضمایر نمودار احساس فیرادسیتی و فرودسیتی اسیت .ببیت جیدول ()1
ضمیر شخصی من و شناسه «م» با  313بار تکرار بسامد باالیی دارنید .ضیمیر مین نشیانه تأکیید
فردیت تعهد و خودستایی است و در موقعیت سنی و اجتمایی یکسان به کار میرود.
جدول شماره ( )1ضمایر
ضمایر
اشخاص

تأکیدي

اولشخص مفرد و جمو

دومشخص

سومشخص

پري

من  14ی م  13ی ما  1ی
مان 3

تو  22ی استی
 4ی ر  32ی
ترا 2

ییی

ییی

مانلی

من  11ی م  22ی مرا 41
ی مان  4ی است  4بار

تو  42ی ر 42

او  21ی ش
11

خود 33بار

مبه

ییی

همه  3ی ک
ی کسان 2

1

ضمیر تو در این ا ر نشان حمیمیت و همدلی است؛ اما گاهی با لحن خاص و براساس بافیت
موقعیت داللت بر بیحرمتی دارد .ضمیر ما جایگاین ندارد؛ ولی همیراه اسیمی دارد و از وضیعیت
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گروهی خبر میدهد« :ضمیر ما یکی از ساختارهاست که بیشتر بیه منظیور ارجیا ییا اشیاره بیه
مفهوم درونگروهی گوینده حاضر به کار گرفته میشود» (.)Vandijk, 2006 :124
 -3-1-1هویت اجتماعی در مانلی

در تحلیل هویت و روابیط اجتمیایی مشیارکین گفتمیان شیعر رواییی میانلی مؤلفیههیاي ببقیه
اجتمایی جنسیت بررسی شد .مانلی شخصیت احلی بیه لحیاظ هوییت اجتمیایی میاهیگیر و از
ببقه سنتی پایین جامعه است .او به سبب سلطه گفتمان سرمایهداري و نظیام تولیید در حاشییه
جامعه قرار دارد« :چه مرا زحمت کار من کرده تسیخیر» (یوشییج  )223 :4234لحین پرسشیی از
بعد کاربردشناسی اظهار تأسف مانلی است .در این گیااره ارزشهیاي تجربیی رابطیهاي و بییانی
هملوشانی دارند .این سوژه در خدمت بتوارگی اشیا و اباار تولید است« :مانیدهام مین بیه تین و
جان اسیر» (همان )223 :گااره با فعل شرو میشود و نشاندار اسیت .در گفتمیان مارکسیسیتی
«شیوه تولید «اساس» نحوه زندگی اجتمایی سیاسی و روشنفکري است.
مانلی در ابتداي روایت با ترس از بوفان (حوادث سیاسیی-اجتمیایی) از سیرزمین آرزوهیاي
بارگ دریا (نماد تحول انقال فکري و اجتمایی) به برف رود (نماد محافظیهکیاري و سیازش)
رهسلار میشود« :مگرم اسلکی آید به رسن یا چکاوي در دام» (همیان)222 :؛ «مگر» و«یا» نشیانه
یدم قطعیت و تردید کنشگر داستان است« .لیک این دم اگیرش سیود وگیر بیود ضیرر ره بیر او
میزد و میبرد خیالش سوي راه دیگر» (همانجا) فعل ایسیتاي «بیود» بیر حییرر و درمانیدگی
مانلی اشاره دارد و «میبرد» فعل کنشی بر پویایی و یاملیت داللت مییکنید .درییا نمیاد انقیال
فکري و اجتمایی او را به ایدئولوژي خود فرامیخواند؛ اما میانلی از پاییان نیامعلوم خیود براسیاس
حوادث تل دوران مشروبیت به بعد میترسد« :او همه فکرش در کارش این بود که نیاو بریرشدش
تا به کجا» (همیان)221 :؛ تکرار «ش» نشیاندار و بیر فردییت و تنهیایی میانلی تأکیید مییکنید و
شخصیتی سراپا حیرر و تردید است« .تا نشست من بر ناو من سیت مین بیه چییاي کیه دلی
خواهد چون یاب دست» (همیان)210 :؛ پرسش انکاري جهت اقنا مخابب مناسب است .مانلی بیا
این هویت اجتمایی فرودستی که قدرر حاک بر او تحمیل کرده در برابر ححت و یمت اندیشیه
ایدهآلیستی پري تردید دارد؛ هرچند ظاهر زیباي پري و افکارش فریبنیده اسیت .در ایین ف یاي
گفتمانی مانلی خود را مقصر نمیبیند« :بیگنا هست من» (همان )222 :هرچند میرد ناشیناس او
را به یاملیت و اراده آزاد دیور میکند« :جور پیشهتر اما مائی » (همان)233 :؛ امیا گوییا میانلی در
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ف اي سلطه گفتمان سرمایهداري و زندگی جبري گرفتار است« :پارهستخوانی در تیابش تارییک
ز یک مهتا موج تنگآمده را خواست شکافیدن از ه امیا دیید خیود را بیه مصیب» (همیان:
)230؛ پارهاستخوانی استعاره از پاروي مانلی و توان اند ،اوست موج تنیگآمیده میراد گفتمیان
غالب و مسلط بر ببقه پایین جامعه است که مانلی قادر به شکست آن نیست و با قطعیت بارهیا
از رنج خود« :در جهانی که به قیول تیو بیه خیون دل خیود بایید زیسیت» (همیان )221 :سیخن
میگوید .این «پارهستخوان» تبدیل به شیءِ اسطورهاي در این ا ر میشیود« .در اسیطورهشناسیی
شیءِ قدیمی باید دو جنبه را از یکدیگر متمایا کرد« :نوستالژي منشأ و اغواي احالت .ایین دو بیه
نظر من از خابره اسطورهاي تولد ناشی میشود» (بودریار  .)21 :4211پري میادر و زن ازلیی بیراي
آزمون و تولد دوباره مانلی اباار (نماد تعلقار) را از او میگیرد« :رسن و دام تو اینجاسیت بیه درییا
با من» (یوشیج  )234 :4234پري به وسیله ایین شییءِ اسیطورهاي میانلی را بیه اییدئولوژي خیود
فرامیخواند« :ایدئولوژي تمامیاً افیراد یینیی را بیه ینیوان سیوژههیاي یینیی خطیا قیرار داده
بازخواست میکند» (.)Aithusser, 2001: 117
گفتمان ببقه مرفه با حمایت نظام حیاک ببقیه کیارگران سینتی و غیرمیاهر را اسیتثمار و
تحقیر میکند؛ اما نیما از زبان پري مانلی و کار او را ارزشمند میداند« :کار تو نییا چنیان چیون
تو بهجاي خود نغا و زیباست» (یوشیج  )221 :4234فعل اسنادي «است» رابطه بین مانلی و کیار
را روشن میسازد .یاقبت مانلی بیدار میشود و میگوید« :چه کن با تن اگر دیده نه دییدهور
خواه با تن چه کن » (همان)221 :؛ تردید مقدمه انقال فکري است« :هرکه نتوانید اي مسیکین
مرد آنچنانی که توام دیدي دید» (همان)223 :؛ خطیا بیا «اي» نشیانه اقتیدار و فرادسیتی پیري
است .در پایان مانلی یلیرغ دغدغه اجتما خود به ایدئولوژي پري تن میدهد.
پادگفتمان پري مخالف وضو موجود در خطه خیاکی اسیت و بیر گفتمیان غالیب مییشیورد.
«زندهاش برهنه خفته است به پاي دیوار» (همیان)233 :؛ «زنیده» اسیتعاره از نخبگیان سیاسیی و
فرهنگی آزاداندیش است .یامل این یمل مجهولسازي مییشیود« .اسیت» فعیل ایسیتا و بیراي
توحیف هویت افراد جامعه به کار رفتیهاسیت .پیري بیر انسیانمحیوري و ارزش انسیانی انگشیت
میگذارد« :چه به از اینکه جهانی دیگر با تو جوید معنی» (همان )212 :همسو با گفتمیان پیري
مرد ناشناس در نقش پیر خرد از زندگی متعالی دفا و از مصرفگرایی دوري میکنید« :اي همیه
با خورش و خفتن در ساخته مرد تو ه آن کن که به جان شاید» (همیان )212 :حالیت نیدایی و
امر نشان موضو اقتدار مرد ناشناس است .جنسیت از مؤلفههاي هویت اجتمایی یکی از مباحیث
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یمده تحلیل گفتمان است .در دانش زمینهاي پري (جن مؤنث) نمادِ فرشته-دییو ییا شییطان
معرفی میشود و در اندیشه مدرن زن چهیره مثبیت دارد .پیري بیرخالف بیاور مشیتر ،ایرانیی
هنجارشکنی میکند و در یشت پیشقدم میشود چراکه در دانش-قدرر روابط خیانوادگی قیوم
ایرانی مرد پیشنهاددهنده یشت است؛ هنجارشکنی خاستگاه اییدئولوژیکی دارد .پیري بیا نگیرش
منفی مانلی (مرد) را مانند همسایگانش در یشت ریاکار خطا میداند« :که نمیآیدشان بیر لیب
بی روي ریا سخن راست چنیان کیان بایید» (همیان )212 :و از اییدئولوژي منفیی میردان سینتی
(مانلی) که زن شیطان و بیوفاست؛ احساس نارضایتی میکند« :آنچه ناپاید دل دادن را ناشیاید»
(همانجا) و «نکند شیطانی راه بر من زده او دارد انیدر مین دسیت» (همیان )211 :در پاییان پیري
دیدگاه منفی مانلی را نسبت به زن تغییر میدهد« :توتیاي چشم نوشداروي مین ایین لحظیه
تویی» (همان .)231 :پري نماینده زن روشنفکر اما زنِ مانلی یک زن کامال ًسنتی است.
 -2-1سطح تفسیری

فرکالف در سطح تفسیر به تحلیل بافت موقعیتی -بینامتنی تولیدشده مییپیردازد« :تفسییر
ترکیبی از محتویار متن و ذهینیت میفسر است .مقصود از دومی دانش زمینهاي اسیت کیه
مفسر در تفسیر متن به کار میبنیدد» (فیرکالف  .)342 :4231در بافیت میوقعیتی بیه یوامیل
زبانی ادبی و اجتمایی و در بحث بینامتنی به پیشینه تاریخی توجه میشیود .بیراي تحلییل
با فت موقعیتی متن از سیه احیطالح هلییدي  -حسین و فیرکالف یعنیی زمینیه (فیرانقش
اندیشگانی) یامالن گفتمان (فرانقش بینافردي) شییوه گفتمیان (فیرانقش سیاخت متنیی)
(هلیدي و حسن 414 :4212؛ فرکالف  )331 -342 :4231استفاده شیدهاسیت .مؤلفیههیاي بافیت
یبارراند از« :مشارکین نقشهیا و مقاحیدشیان و نییا مشخصیار قصیه و حیحنه ازجملیه
مشخصههاي مکانی و زمانی را در بر میگیرد» (ون دایک .)12 :4221
از منظر زمینه گفتمانی مانلی متأ ر از بافت زبانی -ادبی شعر آزاد با گفتمیان اجتمیایی
فلسفی و رمانتیس راییج در یصیر پهلیوي بیین سیالهیاي  4221-4231تولیید و مصیرف
میشود .ینوان متن مبتدا و کل متن خبر براي مبتداسیت .میانلی ییا همیان مانیدنی رمیا
ماندگاري و استمرار سلطه گفتمان استبدادي و سرمایهداري یلییه ببقیه فرودسیت جامعیه
است .نیما این ا ر را براي بازنمایی چهره کریه قدرر در نظیام اجتمیایی و اقتصیادي نیابرابر
تولید کردهاست .پري نماینده و راهنماي مانلی با گفتمان ایدهآلیستی و رئالیسیتی سیعی در
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نجار مانلی دارد و در کنار مصرفگرایی احل را بر انسانگرایی و آزادي و یشت مییگیذارد.
مانلی به سبب در ،درد و فقر اجتمایی با تردید و محافظیهکیاري سیراغ سیرزمین اییدهآل
(کشور دریا) میرود؛ بدان ایمان میآورد و ببت تعهد انسانی و اجتمایی خود بیراي نجیار
جامعه دلمرده برمیگردد؛ اما یاريرسانی ندارد .سرانجام مانلی در پاییان رواییت بیه دنییاي
ایدههاي پري بازمیگردد و اجتما خود را رها میکند .زنیدگی میانلی شیباهت فراوانیی بیه
سرنوشت مبارزان دهه بیست و سی شمسی دارد که با امیدي قیدم در راه تحقیت آرزوهیاي
سیاسی و اجتمایی گذاشتند؛ اما با کودتاي  32مرداد  4223دوباره مناوي و ناامید شدند.
مانلی و پري این دو کنشگر اجتمایی هویت گوناگونی دارنید :از نظیر فاحیله اجتمیایی
ابتدا فاحله آن دو بسیار است و در پایان با پذیرش ایدئولوژي پري از سوي میانلی بیه نقطیه
حفر میرسد .شیوه بازنمایی گفتمان نشانه کالمی -دیداري است؛ بستر ارتبابی با مخاببان
خطی و دیداري با کمک قدرر خط فارسی دري حورر میگیرد .از میان رسیانههیا از ژانیر
شییعر -روایییت بییراي تولییید معرفییت اسییتفاده م ییکنیید .تصییویرگییري ایجییاز پ ییرنییگ
شخصیتپردازي هارمونی و حنایو بیانی از مه ترین شگردهاي نیما به شمار میروند.
شعر روایی مانلی برگرفتهشیده از متیون پیشیین تیاریخی فرهنگیی اسیت« .در تحلییل
پرکسی گفتمانی کانون توجه بر نحوه اتکاي مؤلف میتن بیر گفتمیان و ژانرهیاي از پییش
موجود براي تولید متن اسیت» (یورگنسین و فیلییل  .)434 :4213براسیاس رواییت تیاریخی
ماهیگیري مانلی قدمتی اسطورهاي -تیاریخی دارد و از سیه دوره بیدویت بربرییت و تمیدن
بشري «ماهیگیري به دوره میانه بدویت متعلت اسیت» ) .(palsson, 1989: 1-20بیر ببیت
دانش و مناسک ازلی ماهیگیر ابژه (شکار) را داده ببیعیت مییدانید .در ایین ا یر بیا بخیل
ببیعت (دریا) پري (الهه بانو) روزيِ مانلی را بر یهده میگیرد؛ امیا بیراي تشیرف در آییین
پري اباار تولید (دام و قال ) را براي کسب ابژه (ماهی-یشت) باید قربانی کرد .این آییین در
شب و دریا روي میدهد و این زمان و مکان سوژه را فراتاریخی میکند .بیا فهرسیتبنیدي و
تلخیص معانی گاارهها می توان روابیط میتن حاضیر را بیا تمیامی مراکیا متعیدد فرهنگیی و
تاریخی پیشین به دست آورد .این منظومه بیا تمیامی متیون تیاریخی فرهنگیی کیه دربیاره
دردهاي اجتمایی فلسفی یشت کمالخواهی و فقر سخن میگویند رابطه بینامتنی برقیرار
میکند؛ زیرا این ا ر خودبسنده نیست و از تجار و اندیشههاي بشري سرچشمه میگیرد.
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منظومه مانلی محصول و بازتا انوا گفتمان اجتمایی فلسیفی و رمانتیسی اسیت .در
مقاله حاضر گفتمان اجتمایی به لحاظ اهمیت ا ر میورد تحلییل قیرار گرفیت .از مهی تیرین
مؤلفههاي اجتمایی در تحلیل و تفسیر گفتمان اجتمایی این ا ر ببقه اجتمایی و جنسییت
کنشگرانه است .نیما متأ ر از گفتمان مارکسیستی در دهه  4230الگوي ببقیه اجتمیایی را
بر مبناي نظام تولید به دو دسته سرمایهدار و کارگر تقسیی مییکنید .ببیت آراي میارک
«نظام تولید اباارهاي الزم را براي تولید نیازمنديهیاي زنیدگی در اختییار دارد و ببقیار
نسبتشان با اباار تولید تعریف میشیوند» (ابیاذري و چاوشییان  .)3 :4224ابیاار و نظیام تولیید
برسازنده هویت اجتمایی است.
مانلی براساس جبر تاریخی در حصار نظام تولید و روابط اجتمایی اربا  -رییتی گرفتار
است .این ایدئولوژي در وجود مانلی نهادینهشده است؛ اما به نظر میرسد به سیبب تحیوالر
اجتمایی در دهه بیست و سی شمسی و ضعف حا توده و آگیاهی وسییو نیمیا از مکاتیب
گوناگون و اندیشه ایرانی -اسالمی سیلطه گفتمیان ماتریالیسی و جبیر تیاریخی در آ یار او
ازجمله در مانلی رنگ میبازد؛ هرچند بیان درد و فقیر اجتمیایی از م یامین مشیتر ،آ یار
نیما و حا توده است .نیما «از سال  4240متأ ر از آموزههاي سوسیالیستی مفهوم تکامیل
تدریجی تأ یر نخبگان را محدود و مقید به شرایط تاریخی و جریانهاي اجتمایی مییدانید
و البته پ از سال هاي  4241 -4242به نگرشی متعادلتر از سوسیالیس مییرسید .سیه
ارادههاي استثنایی را در یین مقید بودنشیان بیه محیدودیتهیاي تیاریخی افیاایش مییدهید»
(بهرامپیور  .)12 :4221مانلی در پایان این ا ر با غلبه بر محدودیت تاریخی به دریا -آرمانشیهر خیود
بازمیگردد؛ از برف دیگر بر اساس اسناد و نامهها نیما بارها از وابستگی سیاسی بیه حیا تیوده
بیااري جستهاست .در این شعر روایی سخنان پري و مرد ناشناس مانلی را به اندیشهاي فیراتیر از
ماتریالیس و جبرگرایی یا مصرفگراییی سیو مییدهنید و یشیت آزادي و همیت واال را الزمیه
ماهیت و هویت انسانی میشمارند« :پاي بیرون کش از ایین پیايافیراز سیوي باالدسیتی دسیت
برآر» (یوشییج  )234 :4234یا «پی خود باش و به خود بنید نظیر» (همیانجیا) .درواقیو اییدئولوژي
پایانی منظومه مانلی پادگفتمانی در برابر حا توده و استثمار سرمایهداري است.
اگر ماک وبر در تعیین ببقه و منالت اجتمایی یالوه بر اقتصاد سیاسیت و فرهنیگ را
ه لحاظ میکند و در این ا ر نیما توزیو نابرابر رور و اسیتثمار را یامیل فقیر مییشیمارد:
«ناتوانان هستند که به قور شبشان پابستند» (همان .)210 :این امر ناشی از سیلطه گفتمیان
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سرمایهداري و اربا -رییتی در جامعه پهلوي است« :تا نشست من بر ناو من است مین بیه
چیاي که دل خواهد چون یاب دست» (همانجا) .زن مانلی از هر جهت محروم اسیت و میرد
به سبب کسب درآمد بر او برتري دارد .در یو پیري چیون خیون شیاهی دارد؛ از منالیت
اقتصادي سیاسی و فرهنگی برخوردار است .نیما تلویحیاً در ایین ا یر بیه انقیال نخبگیان
سیاسی و فرهنگی با همراهی و رشد ببقه محروم جامعه در مسیر تحیول اجتمیایی ایتقیاد
دارد .پري از نظر هویتی روشنفکري با تمامی احساسار زنانه است .نیمیا در برابیر زن دچیار
دوگانگی برخاسته از فرهنگ سنتی و مدرن میشود .پري نماد هنجارگریاي نیما در برابیر دانیش
و فرهنگ مشتر ،سنتی است .او در فرهنگ بشري کهنالگوي آنیمیا و معشیو ازلیی دو چهیره
مثبت و منفی دارد .براساس کهنالگوي آنیما «ینصر مادینه اغلیب بیه حیورر زنیان جیادوگر و
پریان که با نیروهاي مرمیوز و دنییاي ارواح (ناخودآگیاه) در ارتبیاط هسیتند بیه تصیویر کشییده
میشود» (یونگ  .)334 :4224پري ه حفت جادوگري اسرارآمیا یاشت و معشیوقی و راهنمیایی
دارد .سایهپرورد حرمهاي نهفت؛ نازپرورده دریاي نهان لطف نهانی و معنی خلقیت از جملیه ایین
حفار مرموز پري هستند .در فرهنگ نمادها پري نماد «آرزوها پیک ارواح یاشیقی سرنوشیت
جادوگري و آگاهیبخشی» است (شوالیه و گربران  342 3 :4221ی .)334
 -3-1سطح تبیین

در این سطح تأ یر ساختارهاي کالن اجتمایی بر بافت گفتمانی بررسی میشیود و سیؤال احیلی
این است که چرا فالن موضو یا ا ر نوشته شدهاست .تبیین یبارر است از« :دییدن گفتمیان بیه
ینوان جائی از روند مبارزه اجتمایی در ظرف مناسبار قدرر» (فرکالف .)312 :4231
مانلی در دوران پهلوي دوم بی  43سال بین سالهاي  4221 – 4231شیکل مییگییرد.
این رخداد فرهنگی و اجتمایی حدود  3یا  2سال بعد از شیعر مشیهور ققنیوس ( )4241در
مجلهاي وابسته به حا توده با نام «حدف» انتشار مییابد .محمدرضا شیاه در سیال 4230
با حمایت ابرقدررها به تخت نشست و همیشه از دخالت بیگانگان قدرر نخبگان سیاسی و
فرهنگی مجل و دولت نسبت به ادامه حکومت خود هراسنا ،بیود؛ از ایینرو در ابتیداي
حکومت خود تن به آزادي حیوري مییدهید و ظیاهراً یرحیه را بیراي فعالییت مطبوییار و
نخبگان آزاداندیش باز میگذارد اما سرانجام با احساس خطر از دولت ملیگراي مصید و بیا
یاري آمریکا و انگلی در  32مرداد  4223یلیه دولت مصد کودتا میکند و چهره مسیتبد
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خود را نشان میدهد .بعد از شهریور 4230پنج گفتمان در سیاختار کیالن جامعیه ح یور و
نفوذ داشتند-4« :گفتمان سلطنت بلبانه -3گفتمان اسالم سنتی -2گفتمان اسالم نیو -1
گفتمان ملیگرا -2گفتمان چپ «چپ مسلمان و چپ مارکسیسیت  -لنینیسیت» (گیودرزي
 .)21 :4223در ببقه متوسط جدید بهخصوص روشنفکران نیا بیشترین سلطه ایدئولوژیکی را
حا توده داشت« .گفتمان این روشنفکران ادبیاتی را بنیان نهاد که در آن بیشتر بیر انتقیاد
اجتمایی و مسائل غیردینی مانند حقو کارگران زنان اجتنا ناپذیري آزادي و پیشیرفت و
نقد ایتقادار پوسیده دینی تأکید میشد .از منظر ادبی این گفتمیان توانسیت نیویی سیبک
نوشتاري و گفتاري جدید در ایران بنیان نهد که از ویژگیهاي نوشتار و گفتیار سینتی بیري
بود» (مهرآیین  .)123 :4221شعر مدرن و داسیتان کوتیاه رئالیسیتی بیراي مبیارزه بیا ادبییار
محافظهکار و اشرافی تولید و مصرف شد .این گفتمان ادبیی جامعیهگیرا و سیاسیی متیأ ر از
افکار مارکسیستی و ناسیونالیستی بود و با تأسی رسمی حا تیوده تشیدید شید« :حیا
توده پ از کنارهگیري رضاشاه [ ]...شکل گرفت .بیستوهفت تن از ای اي پنجاهوسه نفیر
مارکسیست ]...[ .با گردهمایی تشکیل یک سازمان سیاسی با ینوان حا تیوده اییران را در
هفت مهر ماه -سیاده روز پ از استعفاي رضاشاه -اییالم کردنید» (آبراهامییان .)211 :4221
مانلی به لحاظ موقعیت ببقاتی و ت فقر جاو ادبیار رئالیستی-سوسیالیستی و سمبولیسی
اجتمایی قرار می گیرد؛ اکثر قهرمانان این دسته آ ار از ببقه محروم جامعهاند« :قهرمان این
آ ار در ا ر برخورد با مشکالر اجتمایی از فردي یادي به انسانی آرمانخواه بدل میشیود»
(میریابیدینی  .)111 :4213مانلی ه با پري نماد انقال و تحول فکري و روحی دیدار میکنید
و از غفلت بیدار می شود .تأسی کانون نویسندگان در سال  4232بر نفوذ ادبیار متعهید و
اجتمایی یاري میرساند .هژمونی تعهد و مبارزه اجتمایی در این دهه بایث تسلط محتیواي
سیاسی اجتمایی بر فرم هنري میشود .ازاینرو در شعر روایی مانلی محتوا بر فرم میچربید
و با شعر نا دهه بعد فاحله دارد .در ایین ا یر هوییت دو ببقیه متوسیط جدیید روشینفکر
هنرمند و ببقه متوسط سینتی بازنمیایی مییشیود .نیمیا از راه یشیتورزي بیه ببیعیت و
اجتما شایري متعهد میگردد .این ببقه بیا پییدایش نظیامیگیري و توسیعه بوروکراسیی
اداري رشد مییابد؛ اما «سبک تجددخواهی پهلوي فرحیتهیاي میادي جدییدي در اختییار
ببقه متوسط تحصیلکرده قرار میداد و روشنفکران را از لحاظ سیاسی محیدود مییکیرد»
(فوران .)111 :4220
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ساختار اقتصادي و اجتمایی یصر پهلوي به نفو ببقه متوسط سنتی و کارگران غیرماهر
نبود« .در 4230نیروي کار حنعتی بهجا بخش نفت تقریباً سه برابیر ده سیال پییش بیود»
(کاتوزیان  .)433 :4211نظام حنعتی و سرمایهداري به سبب نیاز به کیارگر میاهر بیه کیارگران
سنتی بها نمیداد و آنها را برد میکرد .برد و تحقییر میانلی در ایین ا یر بازنمیایی قیدرر
اقتصادي و سیاسی نوین حاک بر جامعه یصر پهلوي است .در ایین اوضیا کیارگران بیراي
احقا حت مبارزه میکنند« :بین سالهاي  23-30چند جریان کارگري شیکل گرفیت :اول
شوراي متحد مرکاي اتحادیههاي کارگري و زحمتکشان ایران که وابسته به حا توده بود
[ ]...دوم اتحادیه سندیکاها و کارگران ایران که با حمایت دولت و تشویت انگلیی و آمریکیا
فعالیت میکرد و سوم تشکیالر مستقل کارگري» (ییوضی  .)433 :4220نیما براساس تعهید
اجتمایی و مبارزه با ست سیرمایهداري بیه بازنمیایی وضیعیت زنیدگی میانلی مییپیردازد و
م مون یشت و ف اي رمانتیس بهانهاي براي بیان فقر اجتمایی است.
 -6نتیجهگیری

نیما در خلت مانلی از کارکرد گفتمان کالمیی -دییداري و رسیانگی ژانیر شیعر رواییی بیراي
بازنمایی ایدئولوژي خود در نظام سینت ادبیی و کیردار گفتمیانی و اجتمیایی معاحیر بهیره
میبرد .سبک وحفی -روایی او با رویکرد سمبولیس اجتمیایی مهی تیرین گفتمیان ادبیی و
شایرانه در دهههاي بیست تا چهل شمسی است .نیما در برابر سیلطه گفتمیان اسیتبدادي و
سرمایهداري استثمارگر دوره پهلوي و گفتمان جبري -مادي حا توده پادگفتمان رئالیس
اجتمایی-ایدهآلیستی را با محور آزادي یشت و انسانباوري مطرح میسازد .پري و مانلی دو
شخصیت تیلیکال و خیالی در خدمت حیورربنیدي هوییت اجتمیایی دو قشیر روشینفکر و
فرودست جامعه هستند .میتوان گفت این ا ر روند گرایش از جبر ببقاتی مارکسیسیتی بیه
سوي مکتب ایدهآلیس را براحی میکند .گفتمان جدید پهلوي دوم مانند آزادي مطبویار
توسعه حنایو و مدرن گرایی تأسی احاا و نهادهاي مدنی (کانون نویسندگان) بیر نقیش
فایالن اجتمایی ازجمله مانلی تأ یر میگیذارد و اییدئولوژي جبیري میانلی در برابیر قیدرر
گفتمانی پري رنگ میبازد .در این سیر زندگی و فکیري میانلی از رئالیسی بیه اییدهآلیسی
میرسد .یأس و گریا مانلی از اجتما فاسد خود در پایان روایت به اوضا ببقه روشینفکر و
محروم جامعه بعد از کودتاي  32مرداد  4223شمسی میماند .ححنهسازي روایت از برییت
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دو کهنالگوي مکانی -زمانی دریا و شب بر ف اي تقدیرگرایانه و بافت موقعیتی سیتمگرانه و
خفقان جامعه داللت دارد .بسامد باالي کاربرد ضمیر «من» «مرا» یا شناسه «م» با  432بار
تکرار نشانه مسئولیت و تعهد مانلی است و پري با کاربرد ضیمیر «تیو» ییا «ر» آمریّیت و
اقتدار یا حمیمیت خود را نشان میدهد .پري و مرد ناشناس از وجه امري استفاده میکنند.
نیما دغدغه خود درباره تحوالر جامعه را از بریت کنش کالمی (وجهیّیت ضیمایر حیفار
وجه افعال) رماگذاري و بیان میکند .کاربرد وجه اخباري به تعداد  412فقره؛ فعیل م یار
 423مرتبه و افعال کنشی  100بار بر قطعیت واقونمایی و پویایی گفتمان نیما داللت دارند
و وجه التاامی ایدئولوژي و افعال ایستا با حنایو ادبی جایگاه سوژهها را بازنمایی میکنند.
منابع
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